
Introkursus Teknologi, konstruktion og innovation 
Velkommen til introkursus på Skive College. Vi har lavet et spændende og lærerigt program til dig, som vi 
håber du kan bruge til at blive klogere inden dit kommende uddannelsesvalg. For at få mest muligt ud af 
dit Introkursus, er det vigtigt, at du møder op veludhvilet, frisk på at prøve noget nyt og spændende og 
vigtigst af alt, at du husker det gode humør. Vi glæder os til at se dig.   

Varighed 
Du har valgt et 2- eller 3-dags forløb. Sørg gerne for at tjekke hvilket forløb du skal på hvornår. 

Mødested  
Mød op i skolens kantine ved hovedindgangen på Kongsvingervej 1, 7800 Skive. 

Mødetid  
Mandag klokken 8.10-14.45 
Tirsdag klokken 8.10-14.45  
Onsdag klokken 8.10-14.45  
Torsdag klokken 8.10-14.45 
Fredag klokken 8.10-13.10  

Medbring 
Praktisk tøj som kan tåle at blive snavset - sikkerhedssko hvis du har dem - godt humør. 

Transport 
Der går bus fra Skive trafikterminal til Kongsvingervej og retur. Ellers tager det 10 minutter at gå fra 
stationen til skolen.  

Mad 
Du er velkommen til at medbringe din egen madpakke og spise den i skolens kantine. Kantinen har et 
stort udvalg af salat, brød, varm og kold mad, som du også kan købe. Du kan betale med kort eller 
MobilePay.  

Sygdom 
Hvis du bliver syg, skal du kontakte Skive College på tlf. 99141414 og din egen hjemskole inden klokken 
09.00  

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig. 

Med venlig hilsen 

Rasmus Christensen
Områdekoordinator 
RAC@skivecollege.dk  
Mobil: 24 75 44 17  
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