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Februar 2020 
 

 

 
Teknisk EUX-Introkursus på Skive College i uge 9, 10 eller 11  
 

Tak for din tilmelding til introkursus på EUX, Skive College!  

Nedenfor får du en række praktiske oplysninger.  

 

Mødested:  Mød op i skolens kantine ved hovedindgangen, Kongsvingervej 1, 

7800 Skive. Her vil vi tage imod dig. 

 

Mødeti-

der: 

 Mandag – torsdag: 8.10 – 14.45 

Fredag: 8.10 – 13.10  

 

Transport:  Der går bus fra Skive Trafikterminal til Kongsvingervej og retur.  

 

Medbring:  Penalhus og gerne computer samt praktisk tøj. En del af undervisnin-

gen foregår på skolens værksteder.  

 

Indhold:  Gennem introkurset er det formålet, at du får et indblik i EUX, hvor du 

kombinerer en erhvervsuddannelse med en studentereksamen.  

I løbet af introduktionskurset vil du opleve både gymnasiale fag, fag i 

erhvervsuddannelserne og ikke mindst samspillet mellem dem.  

Når du møder første dag, skal du vælge mellem en af de tre uddan-

nelsesretninger: Mad & service, Byggeri & indretning eller Mekanik & 

metal. Første dag over middag får du et indblik i EUX-uddannelsens 

opbygning – her vil du også prøve at følge den boglige undervisning. 

Resten af tiden kommer du til at følge den uddannelsesretning, som 

du valgte den første dag.  

 

Mad:  Du har mulighed for at købe mad og drikkevarer i skolens kantine, 

men du er naturligvis også velkommen til selv at medbringe en mad-

pakke. Du vil den første dag få udleveret et kort, som skal bruges, 

hvis du handler i kantinen. Kortet skal tankes op med kontanter eller 

med dit eget kort. Er der penge på kortet, når du slutter forløbet her 

på Skive College, kan du få dem retur den sidste dag i kantinen. 

 

Sygdom:  I tilfælde af sygdom skal du ringe til Skive College tlf.: 99 14 14 14 

og din egen hjemskole inden kl. 9.00.  

 

   

Hvis du har spørgsmål til introkurset, er du meget velkommen til at kontakte  

uddannelsesleder Astrid G. Mulvad på tlf.: 23 69 15 54. 

 

Vi glæder os til at se dig! 

 

 

Venlig hilsen  

Skive College 

 

tel:23%2069%2015%2054

