
Program
      
        

RUNDVISNING - receptionen
Elev eller undervisere står klar for at 
vise dig skolen og svare på en masse 
spørgsmål

GENEREL INFORMATION - lokale 1.6 
På 1. sal kl. 10:30 og 12:00
er der en præsentation af alle vores 
uddannelser og dine muligheder. 

SIMULATIONSGANGEN 
Se de avancerede dukker og andre 
teknologier, som vores elever øver sig 
på

TEKNOLOGI - foran multisal
Se nogle af de robotter og teknologi-
er, vi bruger på skolen

KREA MED PAU - KREA 2. sal
Mød undervisere fra PAU og hør mere 
om  uddannelsen til pædagogisk assi-
stent. Du kan også prøve kræfter med 
forskellige keative materialer

ESCAPE ROOM - stuen v. trappen
Se vores escape room og hør, hvordan 
underviserne anvender det i undervis-
ningen

INFOCAFÉ - Multisal på 1. sal 
Få en snack og en snak med en af 
skolens uddannelsesvejledere, som 
kan svare på dine helt personlige 
spørgsmål. Her kan du også tale med 
UU’erne, FOA eller vejledere fra kom-
munen

UDSTILLING - Multisal 1. sal
Se SOSU-udstillingen, hvor kendte 
fortæller om deres møde med en 
SOSU’er
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