Introbeskrivelse
Sted:
M.P. Koefoedsvej 10 (den store hovedindgang fra Albertgingesvej) – Vi mødes i Atriumgården
Formål:
Prøv hvordan det er at være elev på HTX i Hjørring. Vi glæder os til at møde dig til nogle spændende dage
med masser af aktiviteter på HTX.
Indhold:
Er du en kommende HTX’er ?
I en dag skal du prøve at være elev på HTX i Hjørring. Du kommer til at se vores gymnasium og opleve det
nære miljø der er på HTX. Gennem et forløb kommer du til at prøve at arbejde med nogle af de metoder vi
bruger på HTX, og på den måde finde ud af, hvad der kendetegner HTX.
Vi har arrangeret en dag for dig, hvor du kommer til at opleve fagene og arbejdsmetoderne på HTX. Du vil i
løbet af dagen du er her, arbejde med et overordnet tema i alle fagene, og skulle gerne få et indblik i,
hvordan man via de forskellige fag vi tilbyder, kan se på et tema fra forskellige vinkler.
Undervejs vil vi fortælle om vores studieretninger og om, hvad du kan bruge HTX til. Du vil få mulighed for
at møde nogle af vores nuværende elever og stille dem de spørgsmål du evt. måtte have.
Vi lover dig, at du vil få nogle rigtig gode og spændende dage
Hvis du har lyst til at besøge vores gymnasium inden brobygningsforløbet, kan du finde os her:
www.facebook/htxhjørring eller www.eucnord.dk/htx/
Arbejdsform:
Du vil opleve arbejdsformer som kendetegner HTX – Gruppearbejde, laboratoriearbejde, tavleundervisning
Mødetid:
Undervisningen starter kl. 8.05 og slutter 13.55. Du skal møde på M.P. Koefoedsvej 10, (den store
hovedindgang fra Albertgingesvej) 9800 Hjørring i Atriumgården. Herefter vil du blive fulgt ud i dit
klasselokale.
Transport:
Du kan finde oplysninger om transport til og fra HTX på www.rejseplanen.dk
Kantine:
Du kan købe mad og drikke i vores kantine, som du også er velkommen til at benytte, hvis du selv har
madpakke med.
Øvrige informationer:
Ved sygdom skal du inden kl. 9.00 kontakte uddannelsessekretær Anita K. Adeltoft Kronborg på telefon:
7224 6017 eller mail: aka@eucnord.dk
Ansvarlig:
Anita K. Adeltoft Kronborg – aka@eucnord.dk

