KLAR TIL

HOVEDFORLØBET
» på AARHUS TECH

» BLIV KLAR TIL HOVEDFORLØBET
Når du skal videre fra grundforløb 2 til hovedforløbet på AARHUS TECH, så er
der særlig høje overgangskrav, hvis du vil være:
Smed
Industritekniker
Datatekniker/IT-supporter

Elektriker
Elektronikfagtekniker
Personvognsmekaniker

Ejendomsservicetekniker
Mediegrafiker
Webintegrator
Teknisk designer

Bliv klar på Aarhus HF & VUC
AARHUS TECH anbefaler, at du på disse uddannelser har minimum dansk E, og
for nogle af uddannelsernes vedkommende også matematik E.
OBS! E-niveau svarer til 10. klasse.

På Aarhus HF & VUC kan du gennemføre fagene dansk, matematik, engelsk og
naturvidenskab på E-niveau og dermed gøre dig klar til at komme ind på dit
hovedforløb. Du har følgende muligheder for undervisning:




Undervisning på skolen via AVU-enkeltfag.
Fjernundervisning via nettet, hvor du arbejder med fagene, når det passer
dig. Regn med ca. 8 arbejdstimer om ugen pr. fag. Der er planlagte
træffetider med mulighed for individuel faglig vejledning.
Studiebussen (OBS! Kun fagene dansk, matematik og engelsk).

»

Undervisningen starter fra og med den
13. august 2018, og eksamen er følgende
maj/juni. På Studiebussen og på AVU
Fjernundervisning er der løbende optag.

»

Det forventes, at du hver dag medbringer
din egen bærbare PC.

» Der er deltagerbetaling på kr. 120 pr. fag.
»

Mulighed for SU.

er mulighed for at få udstedt
» Der
prøvebevis (ved bestået E- modul kræves
80 pct. fremmøde. Ved bestået forløb på
Fjernundervisning kræves det, at man har
afleveret og fået godkendt de påkrævede
opgaver).

KOM I GANG
HVIS DU VIL VIDE MERE

»

På aarhustech.dk kan du se, hvilke præcise krav der er for de enkelte
uddannelser, og du kan kontakte skolens Uddannelsesinfo, hvis du har
spørgsmål: Tlf. 8937 3555, e-mail uddannelsesinfo@aarhustech.dk

»

Kontakt AVU-studievejledningen på Aarhus HF & VUC, hvor du kan få
svar på evt. spørgsmål og finde ud af, hvordan dit forløb skal
tilrettelægges.

FEBRUAR 2018

Du skal bestille tid til denne samtale, hvilket du gør via forsiden på
aarhushfogvuc.dk

