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KÆRE ELEV
Velkommen til det særlige brobygningsforløb 
Prof på Learnmark. Du skal igennem forløbet 
opnå kendskab til de fire hovedområder inden for 
erhvervsuddannelser:
• Omsorg, sundhed og pædagogik
• Kontor, handel og forretningsservice
• Fødevarer, jordbrug og oplevelser
• Teknologi, byggeri og transport 

Når du har opnået dette kendskab, skal du 
udvælge et forløb, som du fordyber dig i. Du skal 
følge dette forløb i 16 skoledage. Undervejs skal 
du bruge dine oplevelser i en refleksion omkring 
dit eget uddannelsesvalg, hvilket du skal bruge 
aktivt i din Obligatoriske Selvvalgte Opgave i 10. 
klasse.

Målet er, at du bliver så afklaret som 
overhovedet muligt, således du får truffet det 
bedst mulige valg, når du skal tilmelde dig din 
kommende ungdomsuddannelse. 

I foråret 2022 vil du få mulighed for at kommer 
i 5 dages særlig overgangsbrobygning på den 
erhvervsskole, som du har valgt at fortsætte på 
efter Step 10.

Igennem forløbet vil erhvervsuddannelserne 
præsentere dig for det, der gør dem særlige 
og unikke. Du vil blive udfordret både fagligt og 
personligt, hvilket skal være med til at sikre din 
generelle uddannelsesparathed, når forløbet er 
slut. 
 
God fornøjelse med brobygningen

FORORD

KONTAKT FOR 

MERE INFO
UDDANNELSESCHEF 
Carsten Brian Jakobsen, uddannelseschef 
T: 42 12 72 32 E: cjak@learnmark.dk



UGEPLAN

OPSTART

UGE 36 MØDETID PRAKTISK MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG 

SOSU 8:30 - 14:30 Mødes i forhallen ved 
trappen. Husk praktisk tøj. 10. C+B 10. D 10. E 10. X og Y

BYGHOLM 8.30 - 14:15

Mødes ved 
hovedindgangen.  
Husk: Praktisk skiftetøj 
skal medbringes (staldtøj 
og støvler)

10. X og Y 10. B+C 10. D 10. E

TECH 8:00 - 13:30 Mødes i kantinen.  
Husk praktisk tøj. 10. E 10. X+Y 10. B+C 10. D

BUSINESS 8.15 - 13:25 Mødes i kantinen.  
Medbring computer. 10. D 10. E 10. X+Y 10. B+C

 
10. X består af elever fra 10. klasse i Tørring og Vrigsted 
10. Y består af elever fra 10. klasse i Juelsminde og Odder

FREDAG
Eleverne bruger fredag til OSO-dag på egen skole og vælger brobygningsforløb.

KONTAKTPERSON PÅ STEP10
Carsten Jakobsen, uddannelseschef 
cjak@learnmark.dk, M: 42 12 72 32



UGE 36 UGE 38 UGE 39 UGE 40 UGE 41 UGE 43
 
Intro mandag - 
torsdag (fredag 
er eleverne 
hjemme på 
deres skoler)

 
Brobygning 
onsdag og 
torsdag

 
Brobygning 
onsdag og 
torsdag

 
Brobygning 
onsdag og 
torsdag

 
Brobygning 
mandag, 
tirsdag, onsdag 
og torsdag

 
Brobygning 
onsdag og 
torsdag

UGE 49 UGE 50
 
Brobygning 
onsdag og 
torsdag 

 
Brobygning 
onsdag og 
torsdag

MØDETID PRAKTISK

SOSU 8:30 - 14:30

 
Mødes i forhallen ved trappen. Kort 
velkomst og rundvisning. Husk 
computer, idrætstøj  og madpakke. 

BYGHOLM 8.30 - 14:15

 
Mødes ved hovedindgangen.  
Praktisk skiftetøj skal medbringes 
(staldtøj og støvler) 

TECH 8:00 - 14.00 
 

Mødes i kantinen. Husk praktisk tøj

 
BUSINESS 8.15 - 13:25 Mødes i kantinen. Medbring 

computer.

OVERGANGSBROBYGNING 
UGE 14
 
Hele ugen

BROBYGNINGSFORLØB

UGEPLAN

Mødetidspunkt meldes ud senere



FIND OS
BYGHOLM LANDBRUGSSKOLE
Hattingvej 49
8700 Horsens

LEARNMARK TECH
Vejlevej 150
8700 Horsens

STEP 10, LEARNMARK HORSENS
Stadionsvej 2
8700 Horsens

SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN
Konsul Jensens Gade 24
8700 Horsens 

LEARNMARK BUSINESS
Strandpromenaden 4C
8700 Horsens



Du skal på Learnmark Tech vælge et af hovedområderne 

• Brobygning Teknologi og Byggeri
• Brobygning Hotel og Restaurant

Brobygning Hotel og Restaurant - På vej ind i gastronomiens verden 
Du kommer til at arbejde med:
• Tilberedning af mad inden for gastronomien - kok
• Specialkostens områder - ernæringsassistent
• Service, opdækning og servering - tjener.

På Brobygning Teknologi og Byggeri vil du komme til at møde følgende fag:
 
Teknologifagene
• Elektriker
• Industritekniker
• Smed
• Lager og logistik

Husk praktisk tøj, da vi arbejder både teoretisk og praktisk i værkstederne.

KURS MOD TECH 

LEARNMARK TECH

Byggerifagene
• Tømrer
• Tagdækker
• Struktør/brolægger
• Stenhugger
• Murer



SALG, EVENT OG  
E-BUSINESS  
LEARNMARK BUSINESS EUD OG EUX

Vi glæder os til at tage imod dig på Learnmark Business. 
Her vil du opleve en bred faglig introduktion til de muligheder, du får med en EUD-Business. 

Du vil igennem temabaseret og praksisnær undervisning få indsigt i de centrale områder indenfor 
butik og handel. I praksis vil du komme til at opleve:

• At gå fra et tomt butikslokale til en fungerende forretning
• Kundebetjening
• Salgspsykologi
• Økonomi i en virksomhed
• Markedsføring af en butik
• Handel med varer
• E-handel
• Hvad er service 
• Vejledning om EUD- og EUX-Business

Mødes i kantinen. Medbring computer.



LANDBRUG, DYR OG MASKINER GIVER MAD TIL MENNESKER!
Kan du lide at arbejde med dyr? Kunne du tænke dig at komme til at køre store maskiner?
Har ud lyst til at arbejde med konceptet fra jord til bord i praksis, så er der her, du skal melde dig.
Nu har du muligheden for at få et lidt dybere kendskab til, hvad det vil sige at arbejde inden for landbru-
get, og finde ud af hvordan råvarer bliver til mad på spisebordet og foderbordet.

I Projekt Jord til Bord – landbrug, dyr og maskiner skal vi arbejde med det at fremstille fødevarer og alt 
det, der ligger inden for det område. Hvad er det for nogle arbejdsprocesser der skal til for, at vi kan 
fremstille vores fødevarer. Forløbet veksler mellem lidt teori, forsøg, praktiske øvelser mm. Det hele 
afsluttes med gennemførsel af et mini-julemarked, hvor det du har lært bliver præsenteret. Du skal 
lære om pasning af køer og grise, så du kan fortælle om, hvordan man gør og forklare de besøgende om 
dyrene. Du skal arbejde med at fremstille mad af de råvarer landbruget leverer. På julemarkedet kan man 
også se traktorer og landbrugsmaskiner, du har arbejdet og kørt med.

Emnerne er bl.a.: Pasning af grise og køer, fordring, avl m.m., Traktorservicering, og kørsel med markma-
skiner, lave råvarer om til mad på spisebordet og foderbordet.
• Vi skal forberede og gennemføre et julemarked (produktet).
• Du skal arbejde med jordens råvarer.
• Du skal lære om pasning af køer og grise, så du kan fortælle om, hvordan man gør og forklare de
• besøgende om dyrene
• Du skal arbejde med og køre maskiner til markarbejde
• Du skal forvandle råvarer som korn, kød, grønt og frugt fra ”rå til ret”.

JULEMARKEDET
Når vi afslutter forløbet, inviterer du dine forældre, søskende og/eller venner ud på landbrugsskolen, så 
de kan se dyrene og det arbejde, du har lavet i projektforløbet. Til julemarkedet er der selvfølgelig serve-
ring af nogle af de produkter du har fremstillet.

MØDETID 
Du skal begynde undervisningen kl. 8.30 og er færdig kl. 14.15.

FRA JORD TIL BORD  

BYGHOLM LANBRUGSSKOLE



Når du har valgt det særlige brobygningsforløb Prof 
på Social – og Sundhedsskolen, får du indblik i, hvad 
det vil sige at arbejde med mennesker i alle aldre. 
Dog vil hovedvægten ligge på ældreområdet. 

Undervisningsformen vil veksle mellem teori og 
praksis. I den praktiske del af undervisningen, vil vi i 
nogle tilfælde benytte os af vores plejestue, hal og 
undervisningskøkken.

Du vil opleve en tematiseret undervisningsform, 
som oftest foregår som arbejde i mindre grupper. 

Du vil igennem hele forløbet komme til at arbejde 
med følgende emner og begreber:

• Pleje og omsorg
• Kommunikation
• Kultur og aktiviteter
• Bevægelse
• Forflytning
• Kost og madlavning
• Hygiejne
• Pædagogik
• Samarbejde
• Sprog 

Du skal hver dag medbringe egen computer. 
Derudover vil du blive bedt om at medbringe 
idrætstøj de dage, hvor motion indgår som en del af 
dagens undervisning.

OMSORG, PLEJE OG  
PÆDAGOGIK  

 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN


