
Introduktion på Handelsgymnasiet, HHX
Velkommen til dit introduktionskursus på Skive College. Vi har sammensat et spændende, sjovt og lærerigt program 
til dig. Vi glæder os til at se dig, og håber du vil få udbytte af dagene, så du efterfølgende er endnu bedre rustet til 
at træffe din beslutning om hvilken ungdomsuddannelse, du skal vælge.

Varighed 
Du har valgt et 2- eller 3-dags forløb.

Mødested
Auditoriet ved indgang I, Arvikavej 2b. 
(indgang ved cykelskuret på parkeringspladsen).

Mødetid 
Mandag klokken 8.10 til kl. 14.45
Tirsdag klokken 8.10 til kl. 14.45
Onsdag klokken 8.10 til kl. 14.45
Torsdag klokken 8.10 til kl. 14.45
Fredag klokken 8.10 til kl. 13.10

Medbring 
Du får udleveret login til skolen netværk, så du er velkommen til at medbringe din egen pc.

Transport 
Der går bus fra Skive Trafikterminal til Arvikavej og retur.

Mad   
I vores kantine kan du købe mad og drikkevarer. Du kan betale med kort eller MobilePay. 
Du er også velkommen til at tage din egen madpakke med.

Sygdom
Hvis du bliver syg, bedes du kontakte Skive College på tlf. 99141414 og din hjemskole.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Line Gade i elevadministrationen på tlf. 99141406 eller 
mail lg@skivecollege.dk.

Med venlig hilsen

Tomas Bak Sørensen 
Uddannelsesleder 
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