
 

  

Introduktionskursus på UCRS for 8.klasse 
Metal, Teknologi og Byggeri (EUD)  
 

Du kan besøge UCRS Skjern Tekniske Skole og få en smagsprøve på det særlige undervisningsmiljø, der 

danner rammen for en faglig erhvervsuddannelse med oplevelser, sjov, alvor og socialt samvær med 

kammerater og lærere. 

 

På dit besøg får du en god fornemmelse af, hvad det vil sige at være elev på Skjern Tekniske Skole, og 

hvordan EUD-elever arbejder. 

 

Du vil finde ud af følgende om UCRS Skjern Tekniske Skole:  

 

• Hvordan er en erhvervsuddannelse (EUD) særlig i forhold til de andre ungdomsuddannelser?  

• Hvilke fag og værksteder arbejder man med? 

• Hvordan oplever skolens elever hverdagen, fagene, værkstederne og det sociale liv?  

• Hvilke muligheder giver en EUD-erhvervsuddannelse? 

 

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os:  

 

 

 

 

Rene Lykke Christensen  Jens Peder Smed Nielsen 

Teamleder Metal  Teamleder Teknologi 

6142 2560 / rlc@ucrs.dk  5196 3486 / jpsn@ucrs.dk 
 

Vi glæder os til at byde dig velkommen på vores ungdomsuddannelse. 
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Kære 8. klasses elev 
 

Vi glæder os til at få besøg af dig og til at give dig en smagsprøve på Metal, Teknologi og Byggeri (EUD).  

Forløbet varer 2 dage, hvor du vil stifte bekendtskab med mange forskellige ting. Vi vil blandt andet komme 

igennem de her emner: 

• Simulering og programmering af robotter. 

• Du vil prøve at fremstille noget i metal, som du kan få med hjem.  

• Du får mulighed for at samle et netværkskabel du kan bruge til din egen computer. 

• Der vil blive snakket om dine fremtidsmuligheder hvis du vælger en uddannelse på teknisk 

skole. 

• Til slut vil vi snakke om dine oplevelser og sige farvel og på gensyn. 

 

Mødetid:  

Mandag – torsdag fra 7:55 til 13:30 

Første dag skal du møde i skolens kantine, Skolebyen 5, 6900 Skjern, hvorfra du vil blive hentet af en lærer, 

der vil følge dig til dit klasselokale. (Se kort samt ruten fra bussen nedenfor) 

Mødepligt:                

Der er mødepligt til undervisningen. Hvis du er fraværende i en lektion, flere lektioner eller en hel dag, skal 

du give besked til skolens kontor og til din egen skole eller lærer. 

 

Frokost:  

Du kan medbringe madpakke som må spises i skolens kantine eller købe lækkert og varieret mad på skolen. 

 

Hold:                                     

Hvis der er 6 eller færre, der tilmelder sig holdet, så bliver forløbet gennemført som en ”makker-ordning” – 

dvs. at man arbejder sammen med nuværende elever. 

 

Vi ser frem til at give dig et udbytterigt brobygningsforløb på Skjern Tekniske Skole.  

Vi ses!!! 

 

 



 

  

Kort over mødested: 

Skjern Tekniske Skole 
1     Skoleoplæring - mekaniker 
1     Data/IT 
2     Mekaniker grundforløb 
4     Mekaniker hovedforløb 
6     Mekaniker hovedforløb 
12   Metal og Teknologi. 
       Studievejleder EUD Tekn. 
12a Skolehjem 
16   Mad & oplevelser 
14   Skolehjem 
18   Administration 
 

EUD & EUX Business 
Å14  EUD & EUX Business 
        10’eren 
         VUC 
         Kompetencegruppen 
         Studievejledning 
         Administration 
 
 

EUX Teknisk 
Å14 EUX Teknisk - gym. fag 
1     Skoleoplæring - mekaniker 
1     Data/IT 
2     Mekaniker grundforløb 
4     Mekaniker hovedforløb 
6     Mekaniker hovedforløb 
12   Metal og Teknologi. 
       Studievejleder EUD Tekn. 
12a Skolehjem 
16   Mad & oplevelser 
14   Skolehjem 
18   Administration 

 


