Brobygning
8. klasser
Du har tilmeldt dig brobygning på Mercantec, og vi glæder os til at se dig!
Praktisk information
Den første dag mødes vi kl. 8.00 i skolens kantine
på H.C. Andersens Vej 9, hvor du vil blive taget
imod af en af vores undervisere.
Du skal møde hver dag kl. 8.00 og får fri hver dag kl.
13.30. I løbet af dagene kommer du rundt på skolens
forskellige afdelinger, det er derfor en god idé med
praktisk fodtøj og en vind- og vandtæt jakke.
Medbragt mad kan du spise i skolens kantine, men
du har også mulighed for at købe mad i kantinen.
Periodens forløb
Brobygningsforløbet er bygget op omkring
forskellige workshops, som repræsenterer de mange
forskellige uddannelsesretninger vi har på Mercantec
– herunder EUX, som er en studentereksamen og en
erhvervsuddannelse i ét.
De mange workshops giver dig mulighed for at
få indblik i de forskellige uddannelsesområder, få
afprøvet forskellige arbejdsformer og metoder og
du får samtidig lov til at komme rundt og opleve de
forskellige kulturer i afdelingerne.

studievejledning, hvor der er mulighed for at få stillet
de spørgsmål du måtte have, til de uddannelser der
interesserer dig.
Yderligere information
Har du og/eller dine forældre spørgsmål, er I altid
velkomne til at kontakte os. Information om vores
uddannelser finder du her:
https://www.mercantec.dk/uddannelser/eud
Du kan også følge os på:
www.facebook.com/GF1
www.facebook.com/Mercantec
VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG!
Med venlig hilsen
Rie Dalsgaard
Uddannelsesleder GF1
rida@mercantec.dk
Tlf. 51 71 54 43
Workshops du kan støde på i dit brobygningsforløb:

Tømrer

Vi har valgt denne opbygning, for at give dig så
stor en indsigt som muligt, så du dermed får et
godt grundlag for at beslutte, om du vil vælge en
ungdomsuddannelse hos Mercantec.
Vi slutter forløbet af med en evaluering og
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H. C. Andersens Vej 9
8800 Viborg
Tlf. 89 50 33 00
www.mercantec.dk
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