Valgønskeskema for brobygning i 9. klasse 2021
Du kan i efteråret i 9. klasse deltage i frivillig brobygning efter aftale med dine forældre, lærer og UUvejleder, hvis du har brug for afklaring til at vælge en ungdomsuddannelse.
Nedenstående skema er et valg-ønskeskema, der viser, hvilke valgmuligheder du har – de hvide felter.
Du skal afgive holdønsker på https://brobygning.unoung.dk Du kan logge på systemet med dit UniLogin.
Din UU-vejleder fortæller dig, hvornår du skal logge ind i Uno Brobygning for at afgive dine holdønsker.
Ved at klikke på et hold på listen, kan du se alle detaljer om holdet og med et ekstra klik, kan du komme
til uddannelsesstedets egen hjemmeside med detaljerede oplysninger.
Når dit UU-Center har behandlet alle ønsker om hold fra eleverne i dit område, kan du se hvilke hold, du
rent faktisk har fået plads på. Din UU-vejleder fortæller dig, hvornår du kan logge på UnoBrobygning og
se dine bekræftede tilmeldinger.
DEREFTER ER DER IKKE MULIGHED FOR OMVALG.
Kursusbeskrivelse
Mekaniker EUD/EUX – du får et indblik i
mekanikerens arbejde og introduktion til
autobranchen. Vi besøger et autoværksted, og
du hører om EUX, som giver det gymnasiale
niveau til videregående uddannelse.

Holstebro

Lemvig

Struer

Herning

Transport og lager EUD – du får et indblik i
chaufførens og lager- og logistikoperatørens
arbejde ved bl.a. at prøve nogle praktiske
opgaver, som fx. emballering og måske vores
køretøjer.
Byggeri EUD/EUX – du lærer om byggeri og er
med i forskellige byggeprojekter på
tømrerværkstedet. Du møder
håndværksuddannelser som tømrer og
bygningsmaler. Og du hører om EUX, som giver
det gymnasiale niveau til videregående
uddannelse.
Bygningsmaler EUD/EUX – du lærer om farver
og arbejder med forskellige maleopgaver på
malerværkstedet. Du møder vores malerelever
og hører om EUX, der giver det gymnasiale
niveau til videregående uddannelser. Uge 47
El og it EUD/EUX – Du lærer om
netværksteknologi og opbygningen af en PC og
en husinstallation. Du møder uddannelser inden
for el, automatik og IT. Og du hører om EUX,
som giver det gymnasiale niveau til
videregående uddannelse.
Landbrug, fødevarer, EUX, Agroskolen i
Hammerum - for dig, der er nysgerrig på, hvad
landbrugsuddannelsen kan bruges til. Du får lov
at arbejde med planter og dyr - og det giver dig
et indblik i, hvilke arbejdsopgaver en landmand
har. Vi ser på fødevarernes vej fra landbrug til
køledisk - og arbejder med fx bæredygtighed,
teknologi og innovation. Uge 45, 46, 47 og 48.

(Hammerum)

Maduniverset EUD/EUX – Vi laver mad, bager
og arbejder med kød. Du møder
erhvervsuddannelser inden for
fødevareproduktion som fx bager, gastronom og
slagter. Og du hører om EUX, som giver det
gymnasiale niveau til videregående uddannelse.
Metalfagene EUD/EUX – Du afprøver nogle af
vores maskiner i smede- og maskinværkstedet
og laver et produkt, som du får med hjem. Og du
hører om EUX, som giver det gymnasiale niveau
til videregående uddannelse.
Business EUD/EUX – giver dig en god og
virksomhedsrelateret baggrund for en
uddannelse indenfor kontor, handel(B2B), butik
eller event. EUX giver samtidig det gymnasiale
niveau til videregående uddannelser.
EUX-Tech – er du nysgerrig og interesseret i at
vide, hvordan ting fungerer? Og brænder du for
at skabe nyt og få noget til at virke? Du vil her
møde gymnasiefagene matematik og fysik, få lov
til at bruge VR-teknologi, robotteknologi og
Tegning i 3D - og dine hænder.
STX – Alment gymnasium – er en gymnasial
ungdomsuddannelse med et stærkt fagligt fokus
på sprog, musik, naturvidenskab eller
samfundsvidenskab - afhængigt af dit valg af
studieretning.
HHX – Handelsgymnasium – er en gymnasial
ungdomsuddannelse med et stærkt fagligt fokus
på økonomi, markedsføring, innovation, sprog
eller internationale forhold – afhængigt af dit
valg af studieretning.
HTX – Teknisk gymnasium – er en gymnasial
ungdomsuddannelse med et stærkt fagligt fokus
på naturvidenskab, teknologi eller
kommunikation – afhængigt af dit valg af
studieretning.
HF- højere forberedelseseksamen – er en 2årig almengymnasial uddannelse. På andet år
kan du vælge mellem en række fagpakker, som
målretter din uddannelse efter dine interesser.

(Nørre
Nissum)

HF for ordblinde - er en 3-årig almengymnasial
uddannelse særligt tilrettelagt for ordblinde.
På andet år kan du vælge mellem en række
fagpakker, som målretter din uddannelse efter
dine interesser. Uge 45, 47 og 48.

(Nørre
Nissum)

IB – an international education, taught in
English, that opens doors to future education in
Denmark and abroad. En international gymnasial
uddannelse med al undervisning på engelsk, som
giver dig samme adgang som danske
gymnasieuddannelser til videregående
uddannelser.

VIA Design (TEKO) – vi designer, udvikler,
konstruerer og fremstiller håndværks- og
industriprodukter. (Beklædningshåndværker)
Uge 45, 46, 47 og 48.
Tandklinik og frisør – for dig, der godt kan lide
at arbejde med mode, stil og sundhed, og som
gerne vil lære om sundhed, service, former,
farver samt at arbejde kreativt. Du vil få
kendskab til uddannelserne til tandklinikassistent
og frisør.
Uge 45, 46, 47 og 48.
Sundhed, omsorg og pædagogik – for dig,
der gerne vil arbejde med mennesker. Du lærer
om sundhed, og om at hjælpe og pleje ældre,
syge og handicappede mennesker, samt
pædagogisk arbejde med børn og unge og ældre.
Du vil få kendskab til Pædagogisk Assistent,
Social-og Sundhedsassistent og Social – og
Sundhedshjælper.
Medie og DATA/EUX – for dig der godt kan lide
at arbejde med it-værktøjer. På denne fagretning
vil du eksempelvis arbejde med grundlæggende
it-viden, praktiske anvendelser af it-værktøjer,
opbygning af netværk og programmering.
Derudover arbejder vi kreativt med billeder,
tekst og illustrationer. Du vil få kendskab til
uddannelserne mediegrafiker, it-supporter og
datatekniker.
Uge 45, 46, 47 og 48.

(Ikast)

Brobygning på Fiskeriskolen – for dig vi vil
lave service- og reparationsopgaver. Opgaverne
er vedligeholdelse og drift af skibsmotor,
reparations svejsning og sikkerhed. Som
erhvervsfisker arbejder man med fejlfinding,
reparation og vedligeholdelse af skibsmotorer
Uge 45 og 48

(Thyborøn)

Fashion, frisør og butiksdrift - vi går i dybden
med tidens mode, trends og design og du bliver
introduceret til grundlæggende fagbegreber
inden for design, butiksdrift og merchandising.
Asmildkloster Landbrugsskole EUD eller
EUX
UU Viborg
Uge 45
EUD-landbrug
Vi har lavet et forløb, der gerne skulle give et
godt indtryk af landmandsuddannelsen. Du vil
opleve lidt teoretisk undervisning, komme på
besøg på et landbrug og komme til at arbejde i
skolens værksted.
EUX-landbrug.
Du vil opleve undervisning i gymnasiale fag på
Viborg gymnasium og HF samt undervisning i
landbrugsfag på Asmildkloster landbrugsskole.
Efter aftale vil der være mulighed for
overnatning
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