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Teknologi, byggeri og transport
Du får…

Du kan forvente…

Du kan nu tage GF1 indenfor Teknologi,
byggeri og transport på Nyborg Gymnasium. Forløbet finder sted i samarbejde med Svendborg Erhvervsskole.

•	En varieret uddannelse i et stærkt
fagligt miljø, der ruster dig til
fremtidens arbejdsmarked.
•	Motiverende undervisning og
aktiviteter, der har fokus på at gøre
teori anvendelig i værkstedets praksis.
•	Fagligt dygtige og engagerede lærere,
der brænder for både dig og din
uddannelse.

Du har måske altid drømt om at arbejde på en byggeplads, i en industrivirksomhed eller på et værksted.
Måske kender du allerede nogle af
uddannelserne, der kan føre til disse
job – måske er det en helt ny verden.
Du får masser af træning i at tegne,
beskrive, planlægge og udføre arbejdsopgaver praktisk i værkstederne.
Cirka halvdelen af din skoletid foregår
i klasselokaler med fagene dansk og
engelsk.

Vi forventer af dig…
•	At du aktivt og engageret deltager i
undervisning og praksisforløb.
•	At du møder velforberedt til
undervisningen.

Karrieremuligheder
Fx tømrer, maler, murer, snedker,
personvognsmekaniker, industritekniker,
smed, skibsmontør, teknisk design.

Hvad kan du med en EUD Tech
på Nyborg Gymnasium?
9. eller 10. klasse
GF1 - Tech Nyborg

20 uger
• E
 t samarbejde med
Svendborg Erhvervsskole.

GF2 - Vælg uddannelse

20 uger
Hovedforløb

•T
 ag dit grundforløb på
Svendborg Erhvervsskole eller
på en anden erhvervsskole.

2 år - 3 1/2 år
• S
 kriv kontrakt med en virksomhed
eller kom i skolepraktik.
• S
 kift mellem praktik i virksomheden
og skoleperioder på en erhvervs
uddannelse.

SVENDEBREV
Smed
Murer
Maler
Mekaniker
…
…
…

Job eller videreuddannelse

Dit EUD Tech forløb
Når du vælger en GF1 Tech i Nyborg, vil
du opleve en løbende variation mellem
praksis og skoleundervisning i hele
forløbet.
Din hverdag vil foregå på Nyborg Gymnasium, på lokale værksteder i byen og
på Svendborg Erhvervsskole.
I Svendborg får du mulighed for at
opleve det faglige og sociale miljø på
erhvervsskolen. Derudover skal du
arbejde på de værksteder og faciliteter,
som de forskellige uddannelsesretninger inden for Tech benytter.
I de perioder på GF1, hvor du deltager
i forløb på Svendborg Erhvervsskole,
sørger vi for transporten med egen

bus. Du skal derfor hverken betale
transport eller tænke på, hvordan du
kommer til Svendborg og retur igen.
Du får indblik i flere forskellige uddannelser, og du kommer selv til at skulle
planlægge og udføre mange praktiske
opgaver.
Du skal udvikle, designe, konstruere og
bygge. Hvad med at svejse din egen
vindmølle, dreje dele i maskinværkstedet og støbe i murerafdelingen?
Eller hvad med at designe dine egne
træningsredskaber og bygge dem?
Eller hvad med at konstruere robotter
i dataværkstederne?

EUD Tech på Nyborg Gymnasium
Kontakt Nyborg Gymnasium eller
Svendborg Erhvervsskole for yderligere
informationer.
Nyborg Gymnasium
Uddannelsesleder Michael Fjeldsted
mobil: 20 14 36 75
mf@nyborg-gym.dk
Svendborg Erhvervsskole
Uddannelsesleder Maiken Ager
Zeuthen
mobil: 72 22 59 02
maag@svend-es.dk

svend-es.dk

Du er også meget velkommen til at
kontakte Nyborg Gymnasium for
et besøg. Kontakt uddannelsesleder,
Michael Fjeldsted og aftal nærmere.
Du kan tilmelde dig EUD Tech i Nyborg
via www.optagelse.dk
Læs mere om EUD Tech på Nyborg
Gymnasium på vores hjemmeside:
www.nyborg-gym.dk/EUD-Tech
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