ÅBENT HUS OVERSIGT
V10
For personlig og/eller virtuel rundvisning kontakt Anja Rudolph Garder på
Tlf. 24 27 47 42 eller arg@vejen.dk

Vejen Gymnasium
Den enkelte elev kan med sine forældre booke en samtale og evt. en rundvisning på skolen. Hvor
det er muligt, får de en af deres nuværende elever til at deltage også. Samtale/rundvisning bookes
hos Jeanette på jno@vejengymnasium.dk

VBC; HHX, EUD Business, EUX Business
Der afholdes info-møde onsdag den 10. februar kl. 17-18 og kl. 18-19.
Såfremt info-mødet ikke kan afholdes fysisk på grund af Covid-19 restriktioner afholdes infomødet i stedet virtuelt på samme tidspunkt. Forhåndstilmelding til info-mødet er nødvendig.
Tilmelding til mødet kan ske på www.vejenbc.dk/infomoede eller på tlf. 7536 1311
Sidste frist for tilmelding til info-mødet er tirsdag den 9. februar kl. 18.

SOSU Vejen
Vejledere er ekstra tilgængelige i januar hver dag fra 10–14 på tlf.76106010.
Hvis behov for individuelle aftaler om besøg kontaktes Eva på tlf 7610 6028

Kjærgård Landbrugsskole
Alle der ønsker info i den kommende tid skal henvende sig til Ole Wind – enten på mail eller gerne
på direkte telefon nummer. Så laves der aftale med den enkelte elev + forældre
Direkte tlf. 41384357 ow@kjls.dk

Hansenberg
Åbent Hus på EUD er aflyst
Virtuel uddannelsesaften på HTX den 20.01 og den 26.01 der skal tilmeldes sig via deres
hjemmeside hbgym.dk/oplev

ÅBENT HUS OVERSIGT

Rybners
Virtuelt åbent hus og Live Chat med vejledere.
Booking af tider på hjemmesiden www.rybners.dk

Rybners tlf 79 134511

info@rybners.dk

Virtuelle Åbent Hus hele uge 3 – 24/7.
Tryk på linket og kom indenfor!
https://rybners.dk/besoeg-rybners/aabent-hus
Hvad kan man opleve?:





360 grader fotos af studiemiljøer og værksteder
Studielivet og uddannelserne på Rybners - videoer med elever, undervisere og vejledere
Livechat med vejledere
Book en vejleder til en personlig samtale

Ribe Katedralskole
Virtuelt åbent hus torsdag den 28. januar kl. 17-21 og igen lørdag den 30. januar kl. 10-14. Disse dage er der
vejledning og samtaler med elever, studie- og uddannelsesledere – og specifikke faglærere.
På https://www.ribekatedralskole.dk/kommende-elever/orienteringsarrangementer kan elever og forældre
se tider og procedure for tilmelding mv.
Eleverne må meget gerne orientere sig på www.katedralen.dk, hvis de vil opleve Ribe Katedralskole set
med elev-øjne.
Kontoret er dagligt åbent på telefon 7542 0266 for spørgsmål fra kommende elever – her kan man også
aftale en individuel vejledningssamtale med en studievejleder.

Esbjerg Gymnasium; STX, HF OG IB
19. januar kl. 16.00, 17.00, 19.00 og 20.00 https://www.facebook.com/Esbjerg.Gymnasium
23.januar kl. 12.00 og 13.00 https://www.facebook.com/Esbjerg.Gymnasium/
Tlf.: 75141300 e-mail: esbjerg.gymnasium@egonline.dk

ÅBENT HUS OVERSIGT

Esbjerg Gymnasieum ; Ny HF3 for unge med særlige behov
27. januar kl 19.00 Kontakt Esbjerg Gymnasium for link til virtuel åbent hus.
Tlf.: 75141300 e-mail: esbjerg.gymnasium@egonline.dk

Det Blå Gymnaisum ; HHX, EUD merkantil, EUX merkantil
Virtuelt Åbent Hus uge 3 – 8 https://www.vardehs.dk/aabenthus/
Studievejleder Anne-Marie ag@vardehs.dk eller sms til 24762002

Varde Gymnasium; STX, HF
Virtuelt Åbent Hus Uge 3 - 8, www.campus-varde.dk,
Uddannelsesleder Daisy Nørtoft Bendixen – dn@vardegymnasium.dk

SOSU Esbjerg; SOSU Hjælper, SOSU Assistent, Pædagogisk
Assistent, SOSU Assistent EUX, Pædagogisk Assistent EUX
Online infoaften 28.01.2021 kl. 20.00
http://www.sosuesbjerg.dk/livet-paa-skolen/%C3%A5ben-januar/
www.Sosuesbjerg.dk

