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Find din vej
Brobygning  

 Himmerland 2018

Oplev livet på et gymnasium

Prøv en erhvervsuddannelse

Brobygningstilbud til dig 
der går på efterskole
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Mad og sundhed side 4-5
 Gastronom, bager, slagter, ernæringsassistent

SOSU side 6-7
 Social- og sundhedshjælper og -assistent

Teknik og motorer side 8-9
 Smed, industritekniker, mekaniker

Byggeri og strøm side 10-11
 Tømrer, murer, elektriker, automatiktekniker

Business side 12-13
 Kontor-, handels- og salgsassistent

STX og HF side 14-15
 Det almene gymnasium og HF

HTX og HHX side 16-17
 Teknisk Gymnasium og handelsgymnasiet

Praktisk 18-19
 Sådan kommer du på brobygning

Indhold



Vil du blive klogere på de mange 
uddannelsesmuligheder efter efterskolen? 
Find din uddannelse gennem 
brobygning og brug kataloget her til 
at blive klogere på dine muligheder.

Vælg brobygning efter dine 
interesser og prøv nogle ting af, så du 
bliver klogere på, hvad du skal, når 
du er færdig på efterskolen. 

Vi vil gerne vise dig vores verden 
og dine uddannelsesmuligheder.

Gennem brobygning får du et 
indblik i, hvordan det er at være elev 
på Erhvervsskolerne Aars, Teknisk 
gymnasium Aars, Handelsgymnasiet 
Aars eller Vesthimmerlands 
Gymnasium og HF.

Vælg mellem 12 forskellige 
brobygningsforløb. Find det som 
passer til dig og kontakt din vejleder 
på efterskolen for at tilmelde dig. 

         Find det
du søger
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Overvejer du en 
fremtid med gode 

råvarer, brød og 
kager, grøntsager 

eller kød? 

På dette brobygningsforløb oplever 
du, hvordan man arbejder i 
køkkenet, hvad enten du drømmer 
om at blive: 
•	 kok
•	 bager
•	 slagter
•	 ernæringsassistent

Du eksperimenterer med råvarerne 
og smager på maden ud fra en 
professionel tilgang. Undervisningen 
er tilrettelagt, så du bliver en del af 
et team, der skal samarbejde om 
opgaverne - såvel madlavningen 
som den tilhørende rengøring og 
teori. 

Du lærer om fordelene ved økologi 
og bæredygtighed samt om at 
minimere madspild. Din egen 
og madens sundhed og kvalitet 
er også emner, der berøres i 
brobygningsforløbet.  

Brobygningsforløbet foregår 
på Erhvervsskolerne Aars.
 

Fødevarer, jordbrug og oplevelser

MAD OG SUNDHED



5Find din vej - Brobygning     //

Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Ambitiøs og interesseret i sundhed? 
Tag en eux ernæringsassistent - en 
erhvervsfaglig studentereksamen 
som giver dig svendebrev og direkte 
adgang til videreuddannelse. 

MAD OG SUNDHED
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Vi tager udgangspunkt i at hjælpe 
andre, og vi har stor fokus på 
selvværd, kommunikation, 
samarbejde og relationer. 
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SOSU
Er det at arbejde med mennesker 
og sundhed noget for dig? 
På brobygningsforløbet vil du få 
indblik i nogle af de arbejdsopgaver, 
som	findes	i	ældreplejen	og	på	det	
pædagogiske område. 

På SOSU Nord uddanner vi 
mennesker til at kunne yde omsorg 
for andre. Vi arbejder bl.a. med: 
•	 selvværd
•	 kommunikation
•	 samarbejde
•	 relationer

Undervisningen er både teoretisk og 
praktisk. Gennem erhvervsfaglige 
øvelser får du et godt indblik i vores 
uddannelser.

På SOSU Nord kan du uddanne dig 
til pædagogisk assistent, social- og 
sundhedshjælper og social- og 
sundhedsassistent. 

Du har også mulighed for at 
videreuddanne dig senere, hvis du 
tager uddannelsen som eux. 

Omsorg, sundhed og pædagogik



Gør din hobby til dit arbejde
Er din hobby biler, motorer, 
store maskiner, traktorer, 
metal eller svejsning? Så vælg 
brobygningstilbuddet Teknik og 
motorer. 

Måske tænker du på at blive 
mekaniker, smed, industritekniker eller 
noget helt andet inden for et teknisk 
arbejdsområde. 

Under brobygningen kommer du 
ud i værkstederne og mærker 
studiemiljøet.

Du	får	en	specifik	opgave,	som	du	
løser gennem teori og praksis. 

Brobygningsforløbet foregår på 
Erhvervsskolerne Aars.

TEKNIK OG MOTORER
Teknologi, byggeri og transport



9Find din vej - Brobygning     //

TEKNIK OG MOTORER

Uddannelserne kan 
også tages som eux 
med mulighed for at 
læse videre. 

Teknologi, byggeri og transport

Smed og Industritekniker
Vil du kombinere godt håndværk 
med moderne teknologi? Vil 
du fremstille maskindele og 
programmere maskiner?

I brobygningen vil du arbejde med:
•	 Samarbejde
•	 At læse en tegning
•	 At tænke kreativt
•	 At samle et færdigt produkt

Som smed arbejder du desuden med 
at tegne og planlægge, at klippe og 
bukke metal og at samle et færdigt 
produkt. 

Mekaniker
Har du benzin i blodet, og interesserer 
du dig for maskiner, motorer, teknik 
og processer? 

Som mekaniker skal du:
•	 Fejlfinde	og	reparere	motorer
•	 Arbejde med bremser og styretøj
•	 Kunne anvende måleudstyr 

og have viden om elektriske 
komponenter. 

Under brobygningen vil du lave 
reparationsopgaver, og du får 
kendskab til strøm og spænding. 
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Murer

BYGGERI OG STRØM
Teknologi, byggeri og transport

Tag din uddannelse som eux 
- og få gode muligheder for at 
videreuddanne dig senere. 
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Kan du lide at skabe noget fra bunden eller 
at undersøge og arbejde med el-systemer? 
Måske tænker du på at blive tømrer, murer, elektriker eller automatiktekniker. 
Kom ind i værkstederne under brobygningsforløbet og bliv klogere på de 
faglige færdigheder, du får brug for. 

Tømrer eller murer
Kan du lide at skabe noget fra 
bunden og at bygge noget, som kan 
bruges i virkeligheden? 

Som tømrer eller murer skal du:
•	 Planlægge arbejdet
•	 Lave arbejdstegninger 
•	 Konstruere et stykke håndværk

Under brobygningen inviterer vi dig 
indenfor i tømrerværkstedet, hvor 
du samarbejder med andre om at 
fremstille et produkt fra start til slut.

Elektriker og automatik
Kan du lide at undersøge og fordybe 
dig i systemer? Og er du glad for 
matematik?

Som elektriker eller automatiktekniker 
skal du arbejde med bl.a. 
computerstyrede systemer, og du 
lærer om modstande, dioder og 
kredsløb. 

I brobygningen vil du arbejde med: 
•	 Elektriske installationer 
•	 Fejlfinding.		

Brobygningen foregår på 
Erhvervsskolerne Aars.

BYGGERIBYGGERI OG STRØM
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Teknologi, byggeri og transport
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Drømmer du om en karriere inden for 
kontor, handel eller detail? Eller går du med 
en drøm om at starte din egen virksomhed? 

Vi tager udgangspunkt i praktiske 
problemstillinger fra erhvervslivet og 
arbejder bl.a. med:
•	 Iværksætteri
•	 Det internationale marked
•	 Økonomi
•	 Afsætning
•	 Kommunikation
•	 Multimedier

På brobygningsforløbet er der ikke 
traditionel undervisning. Du kommer 
derimod ud af huset og undersøger 
bl.a. lokale butikker og arbejder med 
temaer omkring at starte din egen 
virksomhed op. 

Brobygningen foregår på 
Erhvervsskolerne Aars.

BUSINESS
Kontor, handel og forretningsservice
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Uddannelsen kan også tages som eux 
- en erhvervsfaglig studentereksamen. 
Med EUX Business får du det bedste 
fra to verdener: Direkte adgang 
til både arbejdsmarkedet og 
videregående uddannelser. 
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STX OG HF  
Det almene gymnasium

Kom ind i gymnasiets studiemiljø, mød 
eleverne og få undervisning i nye og kendte 
fag
Brobygningsforløbet på 
Vesthimmerlands Gymnasium og HF 
tager dig med ind i hverdagen på 
gymnasiet. 

Her får du undervisning i fag og 
fagsamarbejder. Du møder også 
gymnasiets nuværende elever, 
som guider dig rundt under 
brobygningen. 

Du kan vælge mellem to forskellige 
retninger i dit brobygningsforløb:
•	 Naturvidenskab (fx matematik, 

fysik, kemi og biologi)
•	 Sprog (fx engelsk tysk, fransk og 

italiensk )

Brobygningsforløbet foregår på 
Vesthimmerlands Gymnasium 
og HF.
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Stx - studentereksamen
Stx er en 3-årig uddannelse. De første 
tre måneder skal du gennemføre et 
grundforløb, hvor du har en række 
fastlagte fag samt to særlige forløb, 
der forbereder dig til sprog og 
naturvidenskab i gymnasiet. 

Den almene gymnasieuddannelse 
giver dig indsigt i historie, kultur, 
naturvidenskab og samfundsforhold 
og er med til at forme dig som 
menneske og gøre dig klar til 
videregående studier. 

På stx har vi fem forskellige 
studieretninger:
•	 Krop og Sundhed 
•	 Musik og Kreativitet 
•	 Samfund og Verden 
•	 Natur og Videnskab 
•	 Sprog og Kultur

Hf - højere forberedelseseksamen
hf er en 2-årig gymnasial uddannelse, 
der gennemføres med afvekslende 
arbejdsformer og krav om et kortere 
praktikforløb.

Hf har et studiemiljø med masser af 
fællesskab og samarbejde, og du får 
en bred indsigt i forskellige områder. 
Samtidig lærer du det, der kræves til 
din videre professions uddannelse. 

På hf tilbyder vi to forskellige 
fagpakker:
•	 Pædagogikfagpakken 
•	 Sundhedsfagpakken
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HTX
Teknisk Gymnasium

Er du vild med at eksperimentere og er du 
nysgerrig på verden omkring dig? 
Oplev livet på Teknisk Gymnasium 
Aars. Undersøg og udforsk alverdens 
ting i laboratoriet og i gymnasiets 
værksteder, når vi tester teorierne i 
praksis. 

Vælg et af disse temaer til dit 
brobygningsforløb:
•	 Arkitekt og designer (Teknologi, 

design og idehistorie)
•	 Robotterne kommer (Matematik, 

programmering, kommunikation 
og it)

Den tekniske studentereksamen 
klæder dig på til de videregående 
uddannelser - ofte inden for 
naturvidenskab og de teknologiske 
uddannelser. 

På Teknisk Gymnasium Aars har vi 
fem forskellige studieretninger:
•	 Sport Science
•	 Bioscience 
•	 Science 
•	 Industrielt design 
•	 Computerscience

Brobygningsforløbet foregår 
på Teknisk gymnasium på 
Erhvervsskolerne Aars.



HHX
Handelsgymnasiet

Er du god til at få ideer, interesseret i 
virksomheder og glad for at rejse? 
Mærk verdens puls på Handels-
gymnasiet Aars. Vores elever er 
glade for sprog, kender samfundet 
og har forstand på penge. Under 
brobygningsforløbet præsenteres 
du for eksempler på projektforløb i 
fagene på HHX, og du arbejder bl.a. 
med markedsføring, målgrupper og 
produkter. 

Du kan vælge et af disse temaer 
under dit brobygningsforløb: 
•	 Entreprenørskab - Start 

virksomhed ud fra din egen 
ide (Innovation, afsætning, 
virksomhedsøkonomi)

•	 My own travel agency (Marketing, 
business economics,  english/
spanish/german, cultural studies)

•	 Styr virksomheden til succes 
(Virksomhedsøkonomi, afsætning, 
innovation)

Handelsgymnasiet har en 
international	profil	samt	kreativ	
og virkelighedsnær undervisning, 
der giver dig et godt springbræt til 
videregående uddannelser. 

På hhx har vi fem forskellige 
studieretninger:

•	 International Business
•	 Marketing og Business
•	 Innovation og Entreprenørskab
•	 International Studies 
•	 Sprog og Kultur

Brobygningsforløbet foregår 
på Handelsgymnasiet på 
Erhvervsskolerne Aars.
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Praktisk

Sådan kommer du på brobygning
Tilmelding foregår gennem vejlederen på din efterskole. Vælg 
mellem de 17 brobygningsforløb og hiv fat i din vejleder, når 
du har fundet det brobygningsforløb, du har lyst til at prøve. 

Når du har tilmeldt dig gennem din vejleder, modtager du et 
brev	med	flere	praktiske	informationer.	

Du kan læse mere om uddannelserne og brobygning på:
•	 www.erhvervsskolerne.dk
•	 www.vhim-gym.dk
•	 www.sosunord.dk
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Du vælger mellem de 12 forskellige 
brobygningsforløb fra kataloget:
På Erhvervsskolerne Aars (side 4-13)
•	 Mad og sundhed (Fødevarer, 

jordbrug og oplevelser) 
•	 Teknik og motorer (Teknologi, 

byggeri og transport)
•	 Byggeri og strøm (Teknologi, 

byggeri og transport)
•	 Business (Kontor, handel og 

forretningsservice)

På Vesthimmerlands Gymnasium og 
HF (side 14-15)
•	 Naturvidenskab
•	 Sprog

På Teknisk Gymnasium Aars (side 16)
•	 Arkitekt og designer
•	 Robotterne kommer

På Handelsgymnasiet Aars (side 17)
•	 Entreprenørskab - Start virksomhed 

ud fra din egen ide
•	 My own travel agency
•	 Styr virksomheden til succes

Sosu kommer enten til at forløbe på 
Sosu Nord eller i Ranum
•	 SOSU (Omsorg, sundhed og 

pædagogik) 

Kontakt din vejleder, når du har 
fundet det brobygningsforløb, som 
passer til dig. Vi glæder os til at se dig 
og vise dig vores verden. 



Dette katalog er udarbejdet som et samarbejde mellem: 

- kompetencer til en fremtid med succes

UU Vesthimmerland 
Ungdommens uddannelsesvejledning  

 


