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Måske har du brug for at blive inspireret. Det kan også være du allerede 
ved, hvad du vil uddanne dig til, men mangler nogle faglige eller person-
lige kundskaber. På forløbet hjælper vi dig med at fi nde en uddannelse, 
der passer til dig, og vi vil vejlede dig om, hvordan du kommer i gang. 

Formålet med forløbet
Du bliver afklaret og klar til at begynde på en 
uddannelse. 

Indhold og temaer
Vi har udviklet to brede temaområder ”Kost, 
sundhed og service” og ”Håndværk og byggeri”, 
som du får mulighed for at afprøve. Samtidig bli-
ver du klogere på dig selv. Hvad står du for, hvad 
har du lyst til, og er du rustet til at gennemføre 
din kommende uddannelse?

Du har mulighed for snusepraktikker på SOSU og 
VUC, samt uddannelsesrelevant erhvervspraktik i 
virksomheder.

Ved opstart
Når du starter på Brobygningsforløbet vil du blive 

inviteret til en opstartssamtale, hvor du vil få lavet 
en Uddannelsesplan, som følger dig gennem 
forløbet og som løbende vil blive opdateret. 

Du vil få en fast kontaktperson, som har mulig-
hed for at følge dig videre i uddannelsen. 

Mødetider
Mødetider i Introforløbet er fra kl. 08.30-14.00 
dagligt. I praktik, på skole eller i virksomhed føl-
ger man den givne arbejdsplan.

Hvornår skal jeg starte og, hvor skal jeg 
møde op?
Dato for opstart _________________________
Hestkærvej 30, lokale 1
9800 Hjørring

VELKOMMEN TIL BROBYGNING TIL UDDANNELSE 

- et samarbejde mellem 
Hjørring Kommune og EUC Nord



Intro/opstart
1-5 dage

Opstartssamtale

FVU-test

Opstartsskema

Uddannelses- og 
erhvervsvejledning

Valg af spor

Individuel vejledning

1-4 uger

Virksomhedspraktik

Uddannelsespraktik

(snusepraktikker)

Undervisning og
vejledning

Hvad der er behov for

Din vej i
Brobygning til Uddannelse

Opstart på
uddannelse

Din vej i
Brobygning til

uddannelse

FVU-undervisning/
EUD-undervisning, 

erhvervsfag

Uddannelsesplan

Individuel vejledning

Kerneelementet

Spor 1

Individuel opstart

(A)

Spor 2

Kost, sundhed og 
service

(B,C)

Spor 3

Håndværk og 
byggeri

(B,C)



Camilla Steen
Projektmedarbejder

Telefon 7224 6164

cst@eucnord.d

Dorthe Stokbro
Projektmedarbejder 

Telefon 7224 6272 

 dks@eucnord.dk

Vibeke Trillingsgaard
Projektkoordinator 

Telefon 7224 6612

vtr@eucnord.dk
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Kontakt os 
og hør mere

M. P. Koefoeds Vej 10  •  9800 Hjørring  •  tlf. 7224 6000  •  info@eucnord.dk  •  eucnord.dk


