Åbent hus / virtuelle arrangementer / Aarhus / januar 2021

Erhvervsuddannelser og Erhvervsgymnasier
På Jordbrugets UddannelsesCenter Århus kan du komme til uddannelsesmesse den 28. januar 2021. Det er
også muligt at komme til rundvisning på skolen og at få en individuel snak med en studievejleder.
Jordbrugets UddannelsesCenter Århus tilbyder:
• EUD (Erhvervsuddannelser) inden for gartner, anlægsgartner, landmand, dyrepasser og skov- og
naturtekniker
• EUX grundforløb (Den erhvervsfaglige studentereksamen)
• EUD10 (Erhvervsrettet 10. klasse)
Studievejlederne står klar til at tage imod jer. Book en plads på uddannelsesmessen eller en rundvisning eller kontakt en studievejleder for en telefonisk eller virtuel vejledningssamtale her: https://xn-besguddannelserne-20b.dk/jordbrugets-uddannelsescenter/
SOSU Østjylland tilbyder virtuel eller fysisk rundvisning på skolen (naturligvis under hensyn til Covid-19
restriktioner).
Til rundvisning vil enten en elev eller vejleder vise skolens spændende og anderledes undervisnings- og
øvelokaler frem, og fortælle om vores uddannelser. De er selvfølgelig også klar til at svare på spørgsmål.
På SOSU Østjylland har vi uddannelserne:
• SOSU Assistent
• SOSU Hjælper
• Pædagogisk Assistent
• EUX Velfærd (Den erhvervsfaglige studentereksamen)
• EUD10 (Erhvervsrettet 10. klasse)
Book virtuel eller fysisk rundvisning på SOSU Østjylland her: https://xn--besguddannelserne-20b.dk/sosuostjylland/
På Aarhus Business College/Aarhus Handelsgymnasium kan I booke jeres eget åbent hus – enten i form af
rundvisning i mindre grupper eller en individuel snak med en studievejleder.
Aarhus Business College tilbyder:
• HHX (Den merkantile studentereksamen)
• EUX Business (Den erhvervsfaglige studentereksamen)
• EUD Business (Erhvervsuddannelse)
• EUD10 (Erhvervsrettet 10. klasse)
Både elever og undervisere står klar til at tage imod jer. Book et besøg eller en virtuel studievejledning her:
https://xn--besguddannelserne-20b.dk/aarhus-business-college/
På AARHUS TECH/Aarhus Gymnasium kan I blive klogere på valget af uddannelse ved at besøge os virtuelt
på åbent hus, booke en rundvisning i mindre grupper, et virtuelt infomøde med mulighed for elevchat eller
en individuel snak med en studievejleder.
AARHUS TECH/Aarhus Gymnasium tilbyder følgende uddannelser:
• STX (Almen studentereksamen)
• HTX (Teknisk studentereksamen)
• HF (Højere forberedelseseksamen)
• IB (International baccalaureate)
• EUD/EUX på 30 forskellige erhvervsuddannelser
• EUD10 (Erhvervsrettet 10. klasse)
Både elever og undervisere står klar til at tage imod jer. Book her: https://xn--besguddannelserne20b.dk/aarhus-tech-aarhus-gymnasium/

INSTITUT FOR ODONTOLOGI OG ORAL SUNDHED: EUD tandklinikassistent / tandtekniker
https://dent.au.dk/uddannelse/tandklinikassistent/

VIA UNIVERSITY COLLEGE: EUD beklædningshåndværker
https://www.via.dk/uddannelser/beklaedningshaandvaerker

De Almene Gymnasier (STX) og HF:
EGAA GYMNASIUM
https://www.egaa-gym.dk/
MARSELISBORG GYMNASIUM
http://www.marselisborg-gym.dk/
RISSKOV GYMNASIUM
https://www.risskov-gym.dk/kalender/januar-2020/
VIBY GYMNASIUM (STX og HF)
https://www.vibygym.dk/
AARHUS KATEDRALSKOLE
https://www.akat.dk/nyheder/2020-2021/orienteringsdage-2021/
ÅRHUS STATSGYMNASIUM
https://www.aarhusstatsgymnasium.dk/nyheder/
ODDER GYMNASIUM
https://www.odder-gym.dk/
ÅRHUS AKADEMI
https://aarhusakademi.dk/tilmelding-til-infomoede/
AARHUS HF
https://aarhushfogvuc.dk/da/aabent-hus

