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UU-Aalborg, Kayerødsgade 37, 3. sal, 9000 Aalborg, 99314502 

Til elev, forældre og lærer: 
I denne folder kan du læse om, hvilke kurser og uddannelsespraktikker, du har 
mulighed for at deltage i. 
 

Introkurser 
Du har mulighed for at komme på introduktionskursus. Det betyder, at du kan 
besøge de forskellige ungdomsuddannelser for at prøve, hvordan uddannelsen 
foregår på uddannelsesinstitutionen. På introkurserne skal du klare dig uden din 
lærer. 
 

Oplevelseskurser 
Du har mulighed for at komme på oplevelseskurser. Oplevelserne varer tre dage 
og kan være med til at give dig idéer til, hvad din næste uddannelse skal inde-
holde. På oplevelsesintrokurserne er du sammen med din lærer. 
 

Uddannelsespraktik 
Du har mulighed for at komme i uddannelsespraktik på uddannelsessteder, der 
kan blive din nye skole, når du afslutter folkeskolen. På FGU/STU afdeling, Kon-
gerslev og Ung AUC skal du klare dig uden din lærer. 
 

VIGTIGE INFORMATIONER 
Transport 
Det er din skole, der forestår alt vedrørende transport i forbindelse med kurser-
ne/praktikkerne. 
 

Ved afmelding 
Ønsker du at blive afmeldt et kursus/en uddannelsespraktik, skal du give din UU-
vejleder besked senest 14 dage før kursusstart. 
 

Ved sygdom 
Hvis du bliver syg, skal du både give besked til uddannelsesstedet og din skole. 
 

Tilmelding 
Du vælger i samarbejde med dine forældre, lærer og UU-vejleder, hvilke uddan-
nelsessteder du gerne vil prøve, så planlægger din UU-vejleder alt det praktiske i 
samarbejde med din skole. Hvis du ikke bliver optaget, får du besked senest tre 
uger før kursusstart. 
 

Øvrige informationer 
Relevante oplysninger om intro– og oplevelseskurser finder du på hjemmesiden 
www.brobygning.net. 
 
Tre uger før kursusstart kan du se på www.minuddannelse.net, hvilke intro– 
og oplevelseskurser, du er optaget på.  
Relevante oplysninger om uddannelsespraktikker finder du på hjemmesiden 
www.uu-aalborg.dk. 
 

Informationer til elev, forældre og 
lærer 
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UU-Aalborg, Kayerødsgade 37, 3. sal, 9000 Aalborg, 99314502 

Kurset afholdes 
i uge: 

Sted & titel: Tilmelding til 
UU-vejleder: 

Uge 47 
Tirsdag-onsdag 

Aalborg Katedralskole 
ASF-klassen Den 30. september 

Uge 49 
Onsdag-torsdag 

Nørresundby Gymnasium 
HF3 

 

Den 30. september 

Uge 4 
Mandag-fredag 
Teknologi, byggeri og 
transport 

TECHCOLLEGE 
Plakat & Kalender 
 
Skoleoplæring 

 
Den 30. september 

Uge 5 
Mandag-fredag 
Teknologi, byggeri og 
transport 

TECHCOLLEGE  
Murer, tømrer, maler 
 
 

 
Den 30. september 

Uge 7 
Mandag-fredag 
Fødevarer, jordbrug 
og oplevelser 

TECHCOLLEGE 
El & Industritekniker 
 
Skoleoplæring 

 
Den 30. september 

Uge 7 
Mandag-fredag 
Teknologi, byggeri og 
transport 

TECHCOLLEGE 
Bilklargøring 

 
Den 30. september 

Introkurser  
For elever på 8., 9. og 10. årgang 

OBS!! 
Hvis du har brug for støtte, skal du tage din lærer/pædagog med. 
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UU-Aalborg, Kayerødsgade 37, 3. sal, 9000 Aalborg, 99314502 

Oplevelsesintrokurser  
For elever på 8., 9. og 10. årgang 

Kurset afholdes 
i uge: 

Sted & titel: Tilmelding til 
UU-vejleder: 

Uge 43  
Mandag-onsdag 

Nordjyllands Landbrugs-
skole, Lundbæk 

 
Den 30. september 

Uge 5 
Tirsdag-torsdag 
Fødevarer, jordbrug 
og oplevelser 

TECHCOLLEGE 
Plakat & Kalender 
 
Skoleoplæring 

 
Den 30. september 

Uge 5 
Tirsdag-torsdag 
Teknologi, byggeri og 
transport 

TECHCOLLEGE 
Mekanik 

 
Den 30. september 

Uge 6 
Tirsdag-torsdag 
Omsorg, sundhed og 
pædagogik 

TECHCOLLEGE 
Trend 

 
Den 30. september 

Uge 7 
Tirsdag-torsdag 
Teknologi, byggeri og 
transport 

TECHCOLLEGE 
Murer 

 
Den 30. september 

Uge 13 
Tirsdag-torsdag 
Fødevarer, jordbrug 
og oplevelser 

TECHCOLLEGE 
Bager 

 
Den 30. september 

OBS!! 
På oplevelsesintrokurserne er du sammen med din lærer/pædagog. 
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UU-Aalborg, Kayerødsgade 37, 3. sal, 9000 Aalborg, 99314502 

Informationer til læreren 

Webadresse:  
www.brobygning.net 
 
Vælg område: ”Aalborg” 
 
Der skiftes automatisk 
til næste side 

Nedenstående er en vejledning til brug af hjemmesiden                         
www.brobygning.net.  
 
Formålet er at få udskrevet et kursushæfte, som kan bruges til 
at vælge de kurser, som kunne være relevante for eleven. 
I kursushæftet kan man se indhold af kurset, hvor kurset fore-
går, mødetider m.m. 

Vælg retning, du kan 
enten vælge ”alle” eller 
”enkelte” retninger 
 

Du skal vælge introduk-
tionskurser 
 

Du skal indtaste 
”startdato til/fra” 
 
Tryk søg 
 



 
6 

 
Informationer til læreren 

Når du har udskrevet kursushæftet, skal du, ud fra dette, væl-
ge de kurser, du kunne tænke dig. Det er en god idé at snakke 
med dine forældre om kurserne i kursushæftet, og ikke mindst 
om det valg, du foretager. 

Du har nu fået en komplet liste over de introkurser og oplevel-
sesintrokurser, der udbydes i Region Nordjylland. 
Ved af følge instruktionen nedenfor kan du finde en beskrivel-
se af de enkelte kurser, og finde frem til de specialintrokurser, 
du kunne tænke dig. 

Vælg hvilke hold du 
vil læse mere om ved 
at sætte flueben i 
venstre side - der 
kan vælges flere hold 

For at se indholdet af 
det enkelte kursus 
tryk:  

Du kan også udskrive 
et ”kursushæfte”. 
Vælg hvilke hold du 
vil udskrive ved at 
sætte flueben i ven-
stre side - der kan 
vælges flere hold 

Vælg ”udskrifter - se 
kursushæfter” 

UU-Aalborg, Kayerødsgade 37, 3. sal, 9000 Aalborg, 99314502 
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UU-Aalborg, Kayerødsgade 37, 3. sal, 9000 Aalborg, 99314502 

Uddannelsespraktik  
For elever på 8., 9. og 10. årgang 

Kurset afholdes 
i uge: 

Sted & titel: Tilmelding til UU-
vejleder: 

Uge 44 eller 45 
Tirsdag eller onsdag 
Max 10 elever pr. gang 

Nord-Bo Den 30. september 
Vælg de dage du kan, og du 
vil modtage besked på, hvil-
ken dag du skal deltage.  

Uge 44 
Mandag-tirsdag = gruppe A-K 
Torsdag-fredag = gruppe X-U-Q 

VUK - Studievej  
Den 30. september 
 

Uge 47 
Torsdag - infodag 
Max 20 elever 

Kaffé Fair 
Den 30. september 

Uge 47 
Mandag-fredag 
Max. 30 elever  

Ung AUC  

Den 30. september 

Uge 7 
Mandag-fredag  
Max 25 elever pr. gang 

FGU Aalborg - STU afde-
ling 

 

Den 30. september 

Uge 44 eller 45 eller 46 
Mandag-onsdag 
Max 8 elever pr. gang 

STU College 
For elever, der forlader 
grundskolen (9./10. kl.) 

 

Den 30. september 

Individuel praktik kan af-
tales i løbet af skoleåret 

VoksenBøgen Skolen kontakter VoksenBø-
gen for at aftale praktikpe-
riode. Kontakt Brian Bloch 
på 2425 1607 

Individuel praktik kan af-
tales i løbet af skoleåret 
 

FGU Aalborg - STU afde-
ling 

Skolen kontakter FGU Aal-
borg for at aftale praktikpe-
riode. Lene Buus Christen-
sen på 2383 0437 / 
lbc@fguaalborg.dk  

Individuel praktik kan af-
tales i løbet af skoleåret  
Max 2 elever pr. gang 

Nordvirk 
 

Skolen kontakter Nordvirk 
for at aftale praktikperiode. 
Kontakt Stepan Lee på 2227 
1083 / sl@nordvirk.dk 

Individuel praktik kan af-
tales i løbet af skoleåret  
Max 4 elever pr. gang 

Special Minds Skolen kontakter Special 
Minds for at aftale praktik-
periode. Kontakt enten San-
ne Skjøtt på 3017 7032 /
ssk@specialminds.dk eller 
Peter Møller på 2032 4378 / 
pmn@specialminds.dk 

Individuel praktik kan af-
tales i løbet af skoleåret 
Max 2 elever pr. gang 

Exzentriq 
 

Skolen kontakter Exzentriq 
for at aftale praktikperiode. 
Kontakt Hervør på 2622 
4503 / her@exzentriq.dk 

Individuel praktik kan af-
tales i løbet af skoleåret 
Max 2 elever pr. gang 

Værksted Væksthuset -
STU 
 

Skolen kontakter Væksthu-
set for at aftale praktikperi-
ode. Kontakt Jeanette Hur-
ley på 2069 9802 
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UU-Aalborg, Kayerødsgade 37, 3. sal, 9000 Aalborg, 99314502 

Navn:   

Fødselsdato:   

Klasse:   

Skole:   

Skolens kontaktperson: Telefon: Mailadresse: 
   

Kryds af i de uger, hvor du gerne vil/kan deltage 

 ________________        _          ___________________ 
     Forældreunderskrift     Skolens underskrift 
 

Tilmeldingen afleveres til din skole, som afleverer en kopi til UU-Aalborg. 

Tilmeldingsskema 

INTROKURSER - uden lærer 
Aalborg Katedral - ASF-klasse 22-23. nov. 

Nørresundby Gymnasium - HF3 7.-8. dec. 

Plakat & Kalender - Skoleoplæring 23.-27. jan. 
Murer, tømrer, maler  30. jan.-3. feb. 
El & Industritekniker - Skoleoplæring 13.-17. feb. 
Bilklargøring 13.-17. feb. 
 

OPLEVELSESINTROKURSER  - med lærer 
Nordjyllands Landbrugsskole  24.-26. okt. 
Plakat & Kalender - Skoleoplæring 31. jan-2. feb. 
Mekanik 31. jan-2. feb. 
Trend 7.-9. feb. 
Murer 14.-16. feb. 
Bager 28.-30. marts 

UDDANNELSESPRAKTIK  
Nord-Bo - HUSK 4 datoer 1. nov. 
Det kan ikke garanteres, at den valgte dato imødekommes 2. nov. 

 8. nov. 
 9. nov. 
VUK - Studievej  - HUSK 2 datoer/grupper:  

Gruppe A-K (elever med multiple funktionsnedsættelse og udviklingshæmmede) 31. okt.-1. nov. 
Gruppe X, U, Q (elever indenfor autismespektrummet, generelle indlæringsvan-
skeligheder og elever med angstproblematikker) 

3.-4. nov. 

Kaffé Fair 24. nov. 

Ung AUC 21.-25. nov. 

FGU Aalborg - STU afdeling  13. feb.-17. feb. 

STU College - HUSK 3 datoer 31. okt.-2. nov. 

 7.-9. nov. 

 14.-16. nov. 

VoksenBøgen - aftales individuelt - se side 7 Alle uger 

FGU Aalborg - STU afdeling - aftales individuel - se side 7 Alle uger 

Nordvirk - aftales individuelt - se side 7 Alle uger 

Special Minds - aftales individuelt - se side 7 Alle uger 

Exzentriq - aftales individuelt - se side 7 Alle uger 

Værksted Væksthuset - STU - aftales individuelt - se side 7 Alle uger 

Jeg giver samtykke til, at billeder i forbindelse med uddannelsespraktik må anvendes på 
uddannelsesstedets hjemmeside. 


