
UDDANNELSESMESSE 2018
TIL FORÆLDRE MED BØRN I 8. KLASSE
I 9. klasse skal jeres børn vælge ungdomsuddannelse. For at vejlede dem bedst muligt udbyder Odense Kommune 
en række forskellige vejledningsaktiviteter, intro- og brobygningskurser. En af aktiviteterne er en uddannelses-
messe for 8. klasserne.

Uddannelsesmessen for eleverne på 8. årgang bliver afholdt den 14.-15. november.

På uddannelsesmessen skal jeres børn høre om tre ungdomsuddannelser. Repræsentanter fra ungdoms- 
uddannelserne fortæller om indhold af uddannelserne og forventningerne til de unge. 

Formålet med messen er, at eleverne bliver nysgerrige i forhold til uddannelsesmuligheder. Eleverne skal ikke 
træffe det endelige valg på dette tidspunkt, men de skal vide noget om ungdomsuddannelserne, så de kan  
træffe et kvalificeret valg i 9. klasse. 

Som forældre inviteres I til at besøge messen

Her vil I få mulighed for at høre om 2 forskellige ungdomsuddannelser, og der vil være mulighed for at stille 
spørgsmål. Hvert oplæg varer cirka 40 minutter.

Det er vigtigt, at I deltager, da vi ved, at vejledning fra forældrene har stor betydning for den unge. Alle elever 
arbejder med en uddannelsesplan, og vi opfordrer til, at I efterfølgende snakker med jeres barn om den. 

Tilmelding ikke nødvendig.

Med venlig hilsen 
Uddannelsesmessegruppen v. koordinator Kristine Brorsen
mail: krbro@odense.dk       

Onsdag den 14. november kl. 18.30 til 21.00 
på kursuscenter phønix, schacksgade 39, 5000 Odense C

UDDANNELSESDAG MED MULIGHEDERO d e n s e



FORÆLDREAFTEN ONSDAG DEN 14. NOVEMBER 2018

Kl. 18:30 Velkomst i aulaen v. Jens Peder Andersen, Ungdommens Uddannelsesvejledning

Kl. 18:40 Et overblik over ungdomsuddannelserne v. Gitte Lillemose, Ungdommens Uddannelsesvejledning

Kl. 19:00 Pause

Kl. 19:10 1. runde præsentation af uddannelserne ude i kursuslokaler

Kl. 19:50 Pause

Kl. 20:00 2. runde præsentation af uddannelserne ude i kursuslokaler 

Kl. 20:40 Slut på forældreaftenen

Omsorg, sundhed og pædagogik EUD og EUX

Kontor, handel og forretningsservice EUD og EUX

Fødevarer, jordbrug og oplevelser EUD og EUX

Teknologi, byggeri og transport EUD og EUX

10. klasse i Odense Kommune

Forberedende Grunduddannelser 

Handelsgymnasiet HHX

Tekniske gymnasier HTX

Højere Forberedelseseksamen HF

Almene gymnasier STX

Maritime uddannelser 

Vi glæder os til at se jer til Uddannelsesmessen!
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FØLGENDE UDDANNELSESOMRÅDER VIL VÆRE REPRÆSENTERET:
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