
Hold-præsentationsforløb for produktionsskolerne. ( 2 ugers forløb)   

 

Forløb med henblik på efterfølgende opstart på GF1 indgangen Energi og Byggeri.  

 

Formål:  

• Formålet med brobygningen, er at give dig et begyndende kendskab til fagenes 
materialer og deres anvendelse indenfor området Energi og Byggeri, samt give dig 
mulighed for at tilegne dig kompetence til at udføre en mindre faglig arbejdsopgave og 
samtidig forstå sammenhængen i den samlede byggeproces. Heri ligger også en 
forståelse af samarbejdet vigtighed og nødvendighed med de forskellige faggrupper i 
bygge- og anlægsbranchen. 

• Du vil samtidig få en mulighed for at opleve vores studiemiljø, hvor det du skal lære sker i 
forbindelse med en praktisk tværfaglig opgave.  

• I forbindelse med den opgave du skal udføre sammen med andre, vil du også opleve de 
krav der stilles i uddannelsen, samt blive orienteret om de muligheder og spændende 
udfordringer der vil være for hvert enkelt fag i fremtiden.   

• Du vil får et begyndende kendskab til fagenes materialer og deres anvendelse indenfor 
energi og byggeri samt så småt blive i stand til at udføre selvstændige arbejdsopgaver ud 
fra tegninger eller skitser. 

• Du får mulighed for, sammen med de andre elever og dine faglærere, at skabe et godt 
psykisk og psykisk arbejdsmiljø.  

• Eleverne ville kunne erhverve sig et hygiejne bevis, som er et godkendt 
kompetencebevis i erhvervslivet og som er meritgivende på grundforløbet på mad til 
menneske 

 

Mål:  

• Det vigtigste mål med kombinationsforløbet, er at give dig lyst til at starte på en faglig 
uddannelse samt give dig inspiration og udfordring i dit valg af fag/ uddannelse.  

• Målet med byggeprojektet, er også at give dig mulighed for at vurdere hvilket fag der 
tiltaler dig mest samt give dig en fornemmelse af de kvalifikationskrav der i dag stilles for 
at kunne gennemføre en uddannelse.  

• Du vil efter de 5 uger have tilegnet dig en forståelse af fagene, der gør dig i stand til at 
vælge fagretning og vurdere egne styrker og ressourcer i forhold til det fag du evt. vil 
vælge.  

• Du kan indgå i et engageret og konstruktivt samarbejde med undervisere og andre 
deltagere.  



 

Indhold:  

• Du skal i samarbejde med andre elever arbejde praktisk med de fag, som du vil kunne 
møde indenfor indgangen Energi og Byggeri – fagene er:  

• Tømrer 
• Elektriker 
• Murer 
• Eventtekniker 
• Maler 
• Snedker 
• Byggemontagetekniker 

Du vil i løbet af de to uger møde flere af ovenstående fag – men vi kan ikke love, at du 
kommer omkring dem alle. Har du helt særlige ønsker om at følge et fag, så vil vi prøve at 
lave en individuel aftale.  

Arbejdet vil foregå på et af skolens værksteder, og der vil altid være en faglærer til at 
støtte og vejlede dig gennem projektet.  

• Du vil blive vejledt i hvordan du kan planlægge arbejdet samt hvordan du rent fagligt får 
det bedste resultat.   

• Der vil være plads til kreativ tankegang og konstruktive ideer.  

• Der vil blive sat krav til den faglige kvalitet og du vil blive udfordret i forhold til 
engagement og samarbejde. 

• Du vil løbende kunne søge vejledning i forhold til løsning af faglige opgaver eller 
inspiration til selvstændig løsning af opgaverne. 

• Du er med til i samarbejde med underviseren at vurdere og justere dit faglige udbytte.  

 

 

 

Den daglige undervisning vil ligge fra 8:15-14:05. (ændringer kan forekomme, men så 
bliver du orienteret om det. 

Der vil være pauser, hvor du er velkommen til at handle i vores kantine – eller spise 
medbragt mad.  

 

Du skal møde i praktisk arbejdstøj, og medbring gerne egne sikkerhedssko.  

Du skal alle dage møde på EUC Nord, Hjørring afdelingen.  


