Introduktionskurser for 8. klasse
Hvad er introduktionskurser?
Introduktionskurser i 8. klasse er en slags uddannelsespraktik.
Meningen med kurserne er:
 at I bliver mere afklaret i forhold til at vælge en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse
 at I vil få et bredt kendskab til uddannelsesmuligheder efter 9. eller 10. kl.
 at alle elever får set på det lokale udbud af ungdomsuddannelser
I deltager klassevis. Målet er, at give jer et bredere kendskab til ungdomsuddannelserne, og at I får en
større forståelse af nødvendigheden for, at I vælger mere forskelligt end det er tilfælde nu.
Introduktionskurset er på 4 dage



2 dage på erhvervsuddannelser
2 dage gymnasialt

De 2 dage, I skal besøge en erhvervsuddannelse, er organiseret lidt forskelligt, alt efter rækkefølgen!

I Odsherred og Holbæk Kommuner vil I komme til at opleve 4 forskellige områder, hvor I vil være ½ dag på
hver af nedenstående områder:





Sundhed – på ZBC SOSU, Holbæk
IBI Handel – på EUC Nordvestsjælland, Holbæk
MMD Teknologi – på EUC Nordvestsjælland, Holbæk
BEH Byggeri – på EUC Nordvestsjælland, Holbæk

Vi har 4 forskellige rækkefølger – benævnt med forløb 1, forløb 2 osv. I kan i beskrivelsen på det tilsendte
link, se rækkefølgen på jeres 4 områder. Sørg for at møde det rigtige sted de 2 dage. Så se hvilket område I
har som nummer 1 og 3 – og mød op der.
Første gang I møder på en af de 2 adresser, vil I blive modtaget i forhallen på den pågældende adresse!
BEGGE dage er i tidsrummet 8:15 – 14:30
Når I skal møde på ZBC SOSU, er det på adressen Slotshaven 3, 4300 Holbæk
Når I skal møde på EUC Nordvestsjælland, er det på adressen Absalonsvej 20, 4300 Holbæk
Vores 2 skoler ligger tæt ved hinanden. Der er 400 meter mellem os, som I skal gå, når I skifter adresse.
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