Velkommen til brobygningsdag på Lyngby Handelsgymnasium Knord, 2017 - 2018

Formål:

Under opholdet på Lyngby Handelsgymnasium tilrettelægger vi aktiviteterne således, at
du får en aktiv oplevelse med nogle af skolens fag og arbejdsmetoder. Du vil blive
introduceret til arbejdet af hhx-faglærere. Vi vil vise dig skolen samt give dig et
indtryk af dagligdagen for skolens elever.

Indhold:
Når du er på besøg vil vi betragte dig som en af skolens elever. Det betyder, at
lærerne vil møde dig med tillid og engagement, samt du vil få frihed under ansvar til
at arbejde med opgaverne.
Dit besøg er arrangeret i samarbejde med din UU-vejleder. Vi vil introducere dig til
nogle af fagene på handelsgymnasiet, f.eks. økonomi, markedsføring og kulturforståelse. Vi håber, at du vil få fornemmelsen af de arbejdsformer, som vores elever
anvender til daglig.
Under besøget vil du møde elever fra handelsgymnasiet, få information om skolens
aktiviteter samt blive informeret af en studievejleder om de forskellige retninger som
den merkantile studentereksamen indeholder.
Gennem undervisningen, kontakten med elever og lærere vil du også få mulighed for
at danne dig et indtryk af miljøet på handelsgymnasiet på Hjortehøjsvej.
Hvis du mod forventning er nødt til at melde afbud, eller hvis du bliver syg på dine
besøgsdage, skal du kontakte Handelsgymnasiet i Lyngby på telefon 88 52 63 01 telefonen er åben fra kl. 8.00.
Du skal selv udskrive denne kursus-beskrivelse.
Arbejdsform:

Klasseundervisning, gruppearbejde, selvstændigt arbejde samt fremlæggelse. Du
bedes medbringe egen bærbar PC/tablet/Ipad.

Mødetid:

1. dag kl. 8.30 – 13.45.
Mødested: Receptionen/forhallen på Hjortehøjsvej 1 i Lyngby.

Transport:

S-tog fra/til Lyngby station.
 Bus: 183 stopper på Hjortekærsvej ved Vandtårnet, gå ned ad Hjortehøjsvej
 Bus 388 stopper på Klampenborgvej, gå til Hjortehøjsvej via Hjortekærsvej
Bemærk, Knord har to adresser i Lyngby. Handelsgymnasiet har adresse på
Hjortehøjsvej, som er en sidevej til Hjortekærsvej ”ved vandtårnet”.

Kantine:

I pauserne kan der købes mad og drikke i skolens kantine.

Øvrige
informationer:

Der sendes ikke brev. Du skal selv printe kursusbeskrivelsen ud.

Tidspunkt:

Meddeles dig af UU-vejledningscentret

Sted:

Lyngby Handelsgymnasium Knord, Hjortehøjsvej 1, 2800 Kgs. Lyngby

Ansvarlig:

Charlotte Lundberg Jacobsen og Erling Kjædegaard

Mail:

chja@knord.dk og ek@knord.dk

Kontaktinformation
Lyngby Handelsgymnasium Knord, www.knord.dk Tlf. +45 88 52 63 00
Hjortehøjsvej 1, 2800 Kgs. Lyngby

info@knord.dk

