Brobygning HTX
9. klasser
Tak for din tilmelding til brobygning på Viborg Tekniske Gymnasium i uge 40.
Vi glæder os til at se dig!
Vi håber, du får 5 gode dage, der kan hjælpe dig til at
vurdere, om Viborg Tekniske Gymnasium er stedet,
hvor du skal tage din ungdomsuddannelse.
Praktisk information
Den første dag skal du møde kl. 8.15 i skolens kantine,
hvor du vil blive taget imod af en studievejleder. De
andre dage skal du møde kl. 8.00 i det lokale, der
fremgår af dit skema.
Du kan se dit skema på www.lectio.dk. Her skal du gå
ind under Viborg Tekniske Gymnasium. Klik på ”hold”,
herefter ”øvrige hold” og herefter ”brobyg 9. kl”. Vælg
uge 40.
Du skal medbringe papir og skriveredskaber. Har du
en computer, må du meget gerne tage den med.
De fleste elever har madpakke med, men der kan
også købes mad m.m. i vores kantine.
Forløbet
Vi vil i løbet af ugen fortælle om vores uddannelse
og vise dig rundt på skolen. Du vil møde nuværende
elever, som vil fortælle dig, hvordan det er at være
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elev på Viborg Tekniske Gymnasium. Overskriften
for ugen er ”Luftballon”. Du vil få en introduktion
til nogle af de fag, vi har gennem temaet, ligesom
du vil komme til at opleve nogle af de forskellige
arbejdsformer, vi benytter på uddannelsen.
Få mere info
Har du eller dine forældre spørgsmål, er I altid velkomne
til at kontakte os. Yderligere information findes på
skolens www.midtbyensgymnasiumviborg.dk
Du kan også følge os på:
www.facebook.comviborgtekniskegymnasium
Husk vi har:
Åbent hus d. 10. november 2018 kl. 10.00 - 14.00.
Infoaften d. 16. januar 2019 kl. 19.00 - 21.00.
Med venlig hilsen
Anita Thøgersen
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