
Baunehøj d. 21/8 2019 
Kære forældre 

For nogle år siden vedtog regeringen, at elever i 10. klasse som en obligatorisk dele af skoleåret, 
skal i brobygning i en uge. Vi har fået tildelt uge 47 (d. 18/11 til d. 22/11) og allerede nu banker 
tilmeldingen til brobygning på døren. 

Brobygning 

Brobygning betyder, at eleverne, med udgangspunkt i deres uddannelsesplan, skal besøge to 
forskellige ungdomsuddannelser (3+2 dage), hvoraf mindst én skal være en erhvervsrettet (EUD, 
HHX, HTX) uddannelse. Det er et krav, at man skal brobygge til uddannelsen og ikke til stedet 
(skolen). Dette har eksempelvis betydet, at elever har skullet brobygge til Frederikssund 
Gymnasium også selvom man kom fra Bornholm. Det er endvidere et krav, at eleverne skal bo på 
efterskolen i brobygningsugen. 

Valg og tilmelding 

Eleverne har fået udleveret en tilmeldingsseddel, som også er i forlængelse af dette brev.  
Tilmeldingssedlen skal underskrives af eleven og af forældre, og afleveres senest d. 4/9 - hvorefter 
vi sørger for tilmeldingen til kurserne.  

Hvis I ikke når at få underskrevet derhjemme, er det muligt at sende en bekræftelse på elevens 
ønsker via e-mail: kd@baunehoej.dk 

Når tilmeldingerne er i hus sender vi dem samlet til forskellige uddannelser. Der er ikke garanti for, 
at alle brobygningstilbud bliver oprettet. 

Eleverne vil blive orienteret om, hvor de skal i brobygning af os her på skolen, så snart vi ved 
noget. Dette sker dog først efter efterårsferien og når vi nærmer os uge 47 vil I også få lidt mere at 
vide om, hvordan ugen kommer til at forløbe.  

Transport 

Transporten mellem Baunehøj og uddannelsesstederne foregår med de offentlige busser (skolen 
afholder udgifter til transporten).  

Har I spørgsmål vedrørende brobygning kan I kontakte mig på kd@baunehoej.dk - så skriver jeg 
eller ringer tilbage. Eller I kan ringe på 29435601 eller på skolens telefon 47530023  

I er altid velkomne - også vedrørende uddannelsesplaner. 

Venlig hilsen 

 

Kristian Damgaard 
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           10. klasse 

Tilmelding til brobygning  
2019-2020 

                                                                 

 
Skriv med blokbogstaver 

 

Elevnr: 

Fornavn: 

Efternavn:  

 

Fødselsdag: 

 

Hjemby: 

 

Du skal i brobygning 2 steder på en uge, og der skal brobygges til mindst en erhvervsuddannelse eller en 
erhvervsgymnasial uddannelse (HTX, HHX). . 

Jeg ønsker at komme i brobygning på:  

(Skriv 4 ønsker i prioriteret rækkefølge) 

Gymnasiale uddannelser                  Erhvervsuddannelser (eud) 

  STX  Tekn., byggeri, transport (Træfagene) 

  STX/HF    Tekn., byggeri, transport (Murer) 

Erhvervsrettede   Tekn, byggeri trans. (Auto) 

Gymn. Uddannelser    Kontor, handel og forretningsservice( EUD/EUX)                                                         

  HTX                          Fødevarer, jordbrug og oplevelser (gartneri og 

     dyr) 

 HHX     Fødevarer, jordbrug og oplevelser (mad) 

                                              Sundhed, omsorg og pædagogik  

 

 

  

__________________________________________________ _______________________________________________________                                         

Elevunderskrift                                                                                    Forældreunderskrift 

 

Afleveres senest 4/9 

 

 

 


	Skriv med blokbogstaver

