August 2018
Forældrespot
- Om brobygning for uafklarede elever i 9. klasse

Kære forældre til elever i 9. klasse
Alle elever har været afsted på introduktionskurser i foråret i 8. klasse. Brobygning i 9. klasse er for de elever,
der har behov for yderligere afklaring i forhold til sit uddannelsesvalg.
Jonas, der kom tilbage fra brobygning i 9. klasse, siger blandt andet:
”… Det var fedt at se, at undervisningen kan laves på en anden måde. Det hele er meget anderledes, end jeg
er vant til fra min skole. Både lærerne, og det de siger, og de elever, der går der. De har også dansk på en
anden måde”.
Du og dit barn kan læse om mulighederne på og tilmelde brobygning:
https://ung.unoung.dk/login/new.html brug unilogin - læs under brobygning.

På brobygning får dit barn lejlighed til:
-

at få et indtryk af de faglige og personlige kompetencer, der er nødvendige at have på uddannelsen
at opleve det faglige og sociale miljø på uddannelserne
at få kontakt med ældre elever, som går på uddannelsen
at få et indtryk af, hvilke uddannelser og jobs uddannelsen giver adgang til
at opleve at være elev og aktiv deltagelse i undervisningen

Der er frist for tilmelding til brobygning søndag d. 2. september.
Brobygningen afvikles i uge 43 og 44 som 2 eller 3 dags forløb.
Obs! Hvis dit barn ønsker at besøge STX og angiver et ønskegymnasium, er det ikke sikkert, at dit barn får
ønsket om det specifikke sted opfyldt - vi opfylder derimod helt sikkert ønsket om uddannelsen.

Praktik i 9. klasse
”... Man skal ud og opleve det fag man vil – man ved jo intet ud over to, tre små ord” (Amora, 9. klasse)
Husk også at dit barn har mulighed for at komme i praktik i 9. klasse. Klik her for at se oversigten over
praktikmuligheder på UU Aarhus´ hjemmeside. Der er tilmeldingsfrist på nogle praktikker 1. oktober.
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