
EUX Teknisk – Holbæk 
Uge 46 - 48 
   
 

Formål: Formålet med forløbet er at give dig et indblik i de EUX-uddannelser som tilbydes i 
Audebo/Holbæk. Det drejer sig om tømrer, murer, struktør, elektriker, smed, 
industriteknikker og automekaniker. EUX-uddannelsen er en erhvervsfaglig uddannelse 
samtidig med en gymnasial uddannelse.   

Vi arbejder med små projekter som vil give dig et indblik i vores uddannelse, både 
praktisk og teoretisk.  

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: Du vil på dette todages forløb, blive præsenteret for værkstedsopgaver i form af et 
projekt, hvor den teoretiske del vil foregå i et klasseværelse.  

Desuden vil du møde en vejleder, som kan fortælle dig om dine fremtidsmuligheder, hvis 
du vælger en af vores erhvervsuddannelser. 

Arbejdsform: Dagene vil være fordelt som en værkstedsdag og en teoretisk dag. 

Mødetid: Du skal møde klokken 8.15 og tage plads i forhallen. Her vil du blive hentet af en 
studievejleder eller lærer. Det er vigtigt, at du kommer til tiden, da du skal følges med 
klassen skal 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 mandag-torsdag kl. 14.20, og om fredagen er undervisningen til 11.40. 

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. Husk papir og blyant, tøj der 
gerne må blive beskidt samt evt. sikkerhedssko.   

Der er mødepligt, og bliver du syg eller forhindret i at komme, skal du kontakte Stine 
Qvindbjerg på mail: stq@eucnvs.dk eller tlf. 72 29 01 2. 

Din skole får direkte besked, hvis du ikke møder. 

Sted: Absalonsvej 20, 4300 Holbæk 

 


