
 

 

 
 
VI GLÆDER OS TIL AT SE JER VIRTUELT TIL ERHVERVSSKOLERNES DAG FOR 7. KLASSERNE 
 
Vi glæder os til at byde jer og jeres elever velkommen til Erhvervsskolernes dag, hvor I bliver introduceret til en 
verden af erhvervsuddannelser. Formålet med dagen er at få et bredt indblik i de 
erhvervsuddannelsesmuligheder, eleverne vil blive fysisk introduceret til gennem obligatoriske introkurser og 
brobygning i 8., 9. og 10. klasse.  
 
FORLØB 
Dagen er tilrettelagt af tre forløb af hver to lektioners varighed. I kan vælge at gennemføre de tre forløb på én 
dag, eller dele dem op af tre omgange i løbet af maj og juni måned 2022, hvor Moodle-platformen vil være åben.  
 
Eleverne skal være aktive, prøve kræfter med forskellige fag, udfordres på viden og praktiske færdigheder 
hjemme på deres skole. De vil blive introduceret til de fire hovedområder, som leder ind i en verden af 
erhvervsuddannelser (EUD og EUX).  
 
Værterne er EUC Sjælland, Køge Handelsskole og ZBC. 
 
Forløbene byder på: 

 Et indtryk af de mange uddannelsesmuligheder 
 Et undervisningsprogram tilpasset 7. klassetrin 
 En virtuel rundtur på de forskellige skoler 
 Møde med elever, lærere og vejledere 
 Og meget mere... 

MOODLE PLATFORMEN – HER FINDER I FORLØBENE 
På Moodle finder I undervisningsmateriale og links til platformen, hvor alt materiale til forløbene ligger 
tilgængelige i kronologisk rækkefølge. Link og guide kan også findes på CAMPUS Køges hjemmeside 
 
1. Tryk på ikonet ”Log ind som gæst” i højreside af skærmen via 

linket: https://moodle.eucsj.dk/course/view.php?id=351.  
I skal ikke bruge brugernavn og adgangskode. 

2. Vælg det forløb, I vil starte med. 
3. Gennemfør forløbene før I vælger næste forløb. 
4. Evaluer forløbene, når de er gennemført. 

 
VI SES ONLINE 
God fornøjelse med den virtuelle erhvervsskolernes dag på jeres skoler – ring eller skriv, hvis I har spørgsmål 
eller kommentarer. 
 
Teknisk hjælp: Kenneth Jensen, E: ktje@eucsj.dk, T: 2523 5869 
Spørgsmål eller kommentarer til arrangementet: Fie Illum Jessen, fie.illum.jessen@koege.dk, T: 2931 7680 
 
Venlige hilsner fra  
 
ZBC, EUC Sjælland og Køge Handelsskole i CAMPUS Køge 
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