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Slotshaven Gymnasium 
HHX og HTX 

Brobygning og introduktion 

Formål: Du får indblik i, hvad det vil sige at gå på et handels- og teknisk gymnasium. Du oplever studiemiljøet, det faglige 

miljø og møder dine kommende lærere. Så bliver du bedre rustet til at vælge den rigtige ungdomsuddannelse. 

Vores lærere, studievejledere og elever vil gøre hvad de kan for at give dig et realistisk billede af hverdagen på et 

gymnasium - hvor svære er fagene, hvordan er det sociale miljø, hvor mange lektier har man osv. 

 

Hvad forventer vi af dig?  

Vi forventer, at du deltager aktivt og åbent i undervisningen. Det betyder blandt andet, at du kommer til tiden og er 

parat til at samarbejde med andre. 

Indhold: HTX 
Er en 3-årig gymnasial uddannelse med hovedvægt på teknologiske og naturvidenskabelige områder. Efter HTX 
læser eleverne ofte videre til ingeniør, arkitekt, læge, sygeplejerske, laborant, farmaceut, maskinmester, It-
uddannelser eller pædagog og cand.mag/folkeskolelærer. 
HHX 
Er en 3-årig gymnasial uddannelse med hovedvægt på økonomiske, sproglige og samfundsvidenskabelige områder. 
Efter HHX kan du læse videre på CBS, universitet, professionshøjskole eller anden videregående uddannelse. Der er 
også mange, der får en uddannelse som revisorelev, shippingelev etc.  
Indhold - særlig information  
Du vil opleve almindelig undervisning i profilfagene på begge uddannelser, f.eks. matematik, fysik, teknologi på htx 
og virksomhedsøkonomi, afsætning og International økonomi på hhx 

Arbejdsform: Dagene vil forløbe som en blanding af klasseundervisning, praktiske øvelser og lyttetimer 

Mødetid: Du skal møde klokken 8.15 og tage plads i kantinen. Her vil du blive hentet af en studievejleder. Det er vigtigt, at du 

kommer til tiden, da du skal følges med klassen hen til jeres lokale.  

Hvis du alligevel kommer for sent, skal du henvende dig på kontoret/receptionen, så følger de dig ned til resten af 

holdet. Du har fri hver dag kl 13.10 

Kantine: Du kan købe mad i kantinen - eller tage din egen madpakke med. 

Øvrige 

informationer: 

Du må meget gerne medbringe din bærbare pc eller tablet. Der er mødepligt, og bliver du syg eller forhindret i at 

komme, skal du kontakte Joan Vingum eller Søren Duelund Frederiksen på 72 29 02 11. Din skole får direkte 

besked, hvis du ikke møder. 

Sted: Slotshaven 1, 4300 Holbæk 

Ansvarlig: Joan Vingum 

Email: jvi@eucnvs.dk 
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