For elever i 8. klasse
Introduktionsdagene på Horsens Gymnasium & HF vil give dig et indtryk af, hvordan det er at være elev på
en skole, der både har HF- og STX-uddannelsen. Forløbet vil præsentere dig for forskellige fag fra
uddannelserne. Du vil blive undervist af skolens lærere på et særligt hold. Du vil møde en studievejleder,
der vil fortælle om selve uddannelsen, og du vil møde nogle af skolens elever, der kan fortælle om
hverdagen her.
Fag du kan opleve på introduktionsdagene:
•
•
•
•
•
•
•

Fremmedsprog – som fransk, italiensk, spansk og tysk
Kunstneriske fag – som dramatik, mediefag, billedkunst og musik
Samfundsfag
Dansk
Historie
Matematik
Naturvidenskabelige fag

Målet med en ungdomsuddannelse er at forberede dig til en videregående uddannelse, og derfor vil vi
gerne give dig et indtryk af, hvordan vi arbejder i fagene og på tværs af fagene, så du er klædt bedre på til
at beslutte, om det er en af vore uddannelser du vil vælge.
Introduktionsdagene forløber over 2 dage og afvikles i foråret.
At gå på Horsens Gymnasium & HF er også at være en del af et fællesskab, så derfor forventer vi, at du
deltager i de ekstra aktiviteter, der evt. vil være de dage du er på besøg – det kan være morgensamlinger,
fællesarrangementer eller andet.
Medbring: Husk at medbringe papir, skriveredskaber og din computer.
Skema: Du vil få udleveret et skema den første dag.
Mødetid: Kl. 8.00 i aulaen, der ligger oven for trappen ved hovedindgangen. Her vil du blive modtaget af en
af skolens studievejledere. Du får fri kl. 13.20 hver dag.
Frikvarterer: Vi har et større frikvarter på 20 minutter mellem 1. og 2. blok fra kl. 9.30-9.50.
Spisefrikvarteret ligger fra kl. 11.20 – 11.50 mellem 2. og 3. blok. Du kan tage madpakke med, og/eller du
kan købe mad, frugt og diverse vand i skolens kantine.
Transport: Selvtransport
Kontaktperson:
Bettina Budde Christensen BB@hs-gym.dk (sekretær) 75629033
Lise Konge Caspersen LKC@adm.horsensgym.dk (sekretær) 76261500
eller Casper Rask (Uddannelsesleder) cr@hs-gym.dk 75629033

