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Brobygning på
Learnmark 10
Velkommen til brobygning
I denne folder finder du alt vedr.
brobygningsforløbene, som Learnmark
10 arrangerer i samarbejde med alle
ungdomsuddannelser i Horsens.
Det erhvervsrettede brobygningsforløb er
henvendt elever på Erhverv 10 samt 10.X,
som består af elever fra Tørring, Vrigsted,
Odder og Juelsminde.
Brobygningsforløbet vil give dig et godt
kendskab til alle hovedområderne inden
for erhvervsuddannelserne i Horsens:
•
•
•
•
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Omsorg, sundhed og pædagogik
Kontor, handel og forretningsservice
Fødevarer, jordbrug og oplevelser
Teknologi, byggeri og transport

Inden for alle erhvervsområderne er
der stor efterspørgsel på elever, som
vil søge læreplads, og dermed er der
gode karrieremuligheder, også inden
for den retning, som netop du måtte
ønske. Erhvervslivet efterspørger dig! Og
ungdomsuddannelserne hjælper dig
gerne med at finde din læreplads.

Elever fra Learnmark 10’s Plus 10-linje
deltager i uge 36 i et introducerende forløb
på erhvervsuddannelserne sammen med
Erhverv 10-eleverne og eleverne fra 10.X.
Brobygningsforløbene på EUX,
gymnasierne og HF er henvendt til elever
fra Learnmark 10’s Student 10- og Plus
10-klasser samt elever fra 10.Y, som består
af elever fra Vrigsted og Juelsminde.
Målet med både det erhvervsrettede
og gymnasiale brobygningsforløb samt
forløbet på EUX er, at du får indblik i
uddannelserne og deres særkende – hvad
gør dem særlige? Og hvad adskiller dem
fra hinanden?
I sidste ende handler det hele om,
at du som elev skal have det bedst
mulige grundlag for at vælge netop din
kommende uddannelse.
Vi håber, du får et godt og afklarende
brobygningsforløb.

Indhold
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•
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•
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Uge 36: EUD introuge
Mandag
10. F: Erhverv 10

Erhverv 10

24 dage i brobygning

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Tech

Business

Bygholm

Sosu

10. G: Erhverv 10

Tech

Business

Sosu

Bygholm

10. X: Tørring

Sosu

Tech

Business

Bygholm

10. Y: Odder og Juelsminde

Sosu

Tech

Business

Bygholm

EUD
Eleverne vælger et af uddannelsesområderne, som de vil fordybe sig i resten af brobygsforløbet.

Sosu
Uge 39

Tech

Business

Bygholm

Onsdag/
torsdag

Hold 1

Hold 2

Hold 3

Hold 4

Onsdag/
torsdag

Hold 1

Hold 2

Hold 3

Hold 4

Mandag torsdag

Hold 1

Hold 2

Hold 3

Hold 4

Uge 43

Onsdag/
torsdag

Hold 1

Hold 2

Hold 3

Hold 4

Uge 44

Onsdag/
torsdag

Hold 1

Hold 2

Hold 3

Hold 4

Uge 49

Onsdag/
torsdag

Hold 1

Hold 2

Hold 3

Hold 4

Uge 50

Onsdag/
torsdag

Hold 1

Hold 2

Hold 3

Hold 4

Uge 15*

Tirsdag fredag

Hold 1

Hold 2

Hold 3

Hold 4

Uge 40
Uge 41

*For de elever, som ønsker at deltage i overgangsbrobygning.
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Kurs mod Tech
Erhverv 10

Learnmark Tech EUD & EUX
Du skal på Learnmark Tech vælge et af hovedområderne
•
•

Brobygning Teknologi, byggeri og transport
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, byggeri og transport vil du komme til at
møde følgende fag:
Teknologi- og transportfagene
•
Industritekniker
•
Smed
•
Lager og logistik
Byggerifagene
•
Tømrer
•
Tagdækker
•
Struktør/brolægger
•
Stenhugger
•
Murer
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Husk praktisk tøj, da vi arbejder både teoretisk og praktisk i
værkstederne.

Praktiske informationer
Mødetidspunkt

Vi mødes i kantinen. Dagen
starter kl. 8.00 og slutter kl. 14.00

Sted

Learnmark Tech EUD & EUX
Vejlevej 150, 8700 Horsens

Medbring
Praktisk tøj

Frokost

Kan du købe i vores kantine eller
du kan medbringe en madpakke.

Erhverv 10

Salg, event og
E-business
Learnmark Business EUD & 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

Praktiske informationer
Mødetidspunkt
kl. 8.10-13.20

Sted

Learnmark Business EUD & EUX
Strandpromenaden 4C, 8700
Horsens

Medbring

Frokost

Kan du købe i vores kantine eller
du kan medbringe en madpakke.

Kontaktperson

Ellen Vorgaard, studiesekretær
T: 8816 3651
E: ev@learnmark.dK

Bærbar PC og godt humør.

Skema

Vil blive udleveret når du møder.
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Fra jord til bord
Erhverv 10

Bygholm Landbrugsskole
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
mulighe¬den for at få et lidt dybere kendskab til, hvad det vil sige at
arbejde inden for landbruget, 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 og praktiske øvelser mm. Vi vil
arbejde projektorienteret – dvs. vi hver uge laver et ny projekt.
Som afslutning på forløbet, har du mulighed for at inviterer dine
forældre og søskende ud på landbrugsskolen. Her præsenterer du så
dit arbejde – gennem alle ugerne. Du kan vise maskinerne og dyrene
frem og så vil der selvfølgelig være super lækker mad, som du har
været med til at fremstille.
Du skal lære om pasning af køer og grise, så du kan fortælle om,
hvordan man gør og forklare de besøgende om dyrene. Hvordan
fodres dyrene? Hvad er avl? Hvordan laver man råvarer om til mad på
spisebordet og foderbordet!?
•
•
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•
•

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”.

Praktiske informationer
Mødetidspunkt

Kl. 8.30 ved hovedindgangen. Vi
slutter kl. 14.15.

Sted

Bygholm Landbrugsskole
Hattingvej 49, 8700 Horsens

Medbring
Praktisk tøj

Frokost

Kan du købe i vores kantine eller
du kan medbringe en madpakke.

Erhverv 10

Omsorg, pleje og
pædagogik
Social- og sundhedsskolen
Når du har valgt det særlige brobygningsforløb 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

Praktiske informationer
Mødetidspunkt

Kl. 08:15 - 14.00 den første uge (EUD introforløb)
Kl. 08:30 - 14.00 i resten af brobygningsforløbet.

Sted

Social- og sundhedsskolen
Konsul Jensens Gade 24, 8700 Horsens

Medbring

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.

Frokost

Kan du købe i vores kantine eller
du kan medbringe en madpakke.
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Uge 36: EUD-introuge
Mandag

Tirsdag

Bygholm

Sosu

Tech

Business

10. B: Plus 10

Bygholm

Sosu

Tech

Business

10. C: Plus 10

Business

Bygholm

Sosu

Tech

10. D: Plus 10

Business

Bygholm

Sosu

Tech

Tech

Business

Bygholm

Sosu

10. A: Plus 10

Plus 10

12 dage i brobygning

10. E: Plus 10

Onsdag

Torsdag

Uge 41: EUX-uddannelser
Mandag
10. A: Plus 10

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Landmand

Velfærd

Tech

Business

10. B: Plus 10

Landmand

Velfærd

Tech

Business

10. C: Plus 10

Business

Landmand

Velfærd

Tech

10. D: Plus 10

Business

Landmand

Velfærd

Tech

Tech

Business

Landmand

Velfærd

10. E: Plus 10

Uge 49 + 50: Gymnasiale uddannelser
Onsdag
10. A: Plus 10
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Torsdag

Onsdag

Torsdag

HHX

HTX

STX

HF

10. B: Plus 10

HHX

HTX

STX

HF

10. C: Plus 10

HF

HHX

HTX

STX

10. D: Plus 10

HF

HHX

HTX

STX

STX

HF

HHX

HTX

10. E: Plus 10

Uge 41: EUX-uddannelser
Mandag
10. H: Student 10

Student 10
8 dage i brobygning

10. Y: Eksterne elever*

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Tech

Business

Landmand

Velfærd

Velfærd

Tech

Business

Landmand

Uge 49 + 50: Gymnasiale uddannelser
Onsdag

Torsdag

Onsdag

Torsdag

10. H: Student 10

STX

HF

HHX

HTX

10. Y: Eksterne elever*

HTX

STX

HF

HHX

*10. klasses elever fra Juelsminde og Vrigsted.
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EUX Tømrer
Plus 10

Learnmark Tech EUD & EUX
På tømrerværkstedet skal du producere et spær. Først skal spæret
tegnes efter mål, herefter skal du i værkstedet og lave det efter din
tegning.

Student 10

I løbet af dagen vil du også blive undervist af en lærer fra HTX, så
du kommer til at mærke, hvordan det faglige teoretiske niveau er.
Matematikundervisningen vil handle om, hvordan man beregner
vinkler og materialeindkøb.

Program for dagen
08:00 - 08:45

Velkomst i kantinen og kort introduktion til EUXuddannelserne

08:45 - 09:45

Arbejde i værkstedet

10:00 - 11:30

Matematik C-niveau

12:00 - 14:00

Arbejde i værkstedet

Praktiske informationer
Mødetidspunkt

Vi mødes i kantinen. Dagen starter kl. 8.00 og slutter kl. 14.00

Sted

Learnmark Tech EUD & EUX
Vejlevej 150, 8700 Horsens

Medbring
Praktisk tøj
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Frokost

Kan du købe i vores kantine eller
du kan medbringe en madpakke.

EUX Landmand
Plus 10

Bygholm Landbrugsskole
Formålet med dette brobygningsforløb er at introducere elever i
10.klasse til EUX og til den særlige kobling mellem gymnasiale fag og

Program for dagen
Velkomst og kort intro til Bygholm (hvad er dette
for en skole, hvem går her, hvad laver de…)

09:00 - 10:00

Biologiundervisning inden for temaerne dyr,
planter, miljø og bæredygtighed

10:00 - 10:20

Pause

10:20 - 12:00

Biologiundervisningen fortsætter…

12:00 - 12:30

Middag sammen med skolens øvrige elever

12:30 - 14:00

Rundvisning + info om uddannelsen
EUX-landmand

Student 10

08:30 - 09:00

Praktiske informationer
Mødetidspunkt

Kl. 8.30 ved hovedindgangen.

Sted

Bygholm Landbrugsskole
Hattingvej 49, 8700 Horsens

Medbring
Praktisk tøj

Frokost

Kan du købe i vores kantine eller
du kan medbringe en madpakke.
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EUX Velfærd
Plus 10

Social- og sundhedsskolen
EUX Velfærd er en uddannelse for dig, der ønsker at beskæftige
dig med sundhed, pædagogik og velfærd, og som samtidig
ønsker at få helt unikke fremtidsmuligheder.
Efter at du har gennemført EUX Velfærd, kan du vælge at
arbejde inden for dit hovedfag, eller du kan blive optaget på en
videregående uddannelse f.eks. på et university college.

Student 10

Program for dagen
08:15 - 09:15

Velkomst og kort intro til Social- og Sundhedsskolen FVH

09:15 - 10:15

Professionel pleje og omsorg

10:15 - 10:30

Pause

10:30 - 11:30

Professionel pleje og omsorg - fortsat

11:30 - 12:30

Aktiviteter for børn, unge og ældre

12:30 - 13:00

Frokostpause

13:00 - 14:00

Aktiviteter for børn, unge og ældre - fortsat

Praktiske informationer
Mødetidspunkt
Kl. 08:15 - 14:00

Sted

Social- og sundhedsskolen
Konsul Jensens Gade 24, 8700 Horsens

Medbring

Bærbar PC

12

Frokost

Kan du købe i vores kantine eller
du kan medbringe en madpakke.

EUX Business
Plus 10

Learnmark Business EUD & EUX
Du kommer til at opleve en spændende dag, hvor
du får indblik i uddannelsens fag, valgfag og rejser,
uddannelsens opbygning, videreuddannelsesmuligheder og
karrieremuligheder.
Først møder du vores studievejleder og får information om
selve uddannelsen.

Du vil blive orienteret om mulighederne for korte- og
mellemlange videregående uddannelser og de mange
karrieremuligheder indenfor eks. indkøb, spedition og salg, hvor
store virksomheder efterspørger dygtige elever.
Endeligt vil du komme til at møde andre elever fra
uddannelsen, som vi fortælle om deres erfaringer og
oplevelser med fællessamling, praktik og fag mv. Her kan du så
få mulighed for at stille alle de spørgsmål, du har lyst til.
God fornøjelse!

Student 10

Herefter skal du ”snuse” til fagene, eks. virksomhedsøkonomi,
erhvervsjura, psykologi og afsætning, så du opnår en lille
fornemmelse af vores uddannelse.

Praktiske informationer
Mødetidspunkt
kl. 8.10-13.20

Sted

Learnmark Business EUD & EUX
Strandpromenaden 4C, 8700
Horsens

Medbring

Frokost

Kan du købe i vores kantine eller
du kan medbringe en madpakke.

Kontaktperson

Ellen Vorgaard, studiesekretær
T: 8816 3651
E: ev@learnmark.dK

Bærbar PC og godt humør.

Skema

Vil blive udleveret når du møder.
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Plus 10

HTX
Learnmark Gymnasium HTX
Vi byder dig velkommen til brobygningsforløbet på Learnmark
Gymnasium HTX, hvor vi gerne vil vise dig, at HTX er fuld
af muligheder for dig, der er interesseret i naturvidenskab,
teknologi og udvikling. Det er målet at give dig en fornemmelse
af, hvad det vil sige at tage en teknisk studentereksamen.
Samtidig vil vi også vise dig, hvordan vi arbejder på HTX, og
hvordan vi får teori og praksis til at smelte sammen.

Student 10

Du vil i løbet af perioden modtage undervisning i et bredt
udvalg af de fag, der indgår i HTX-uddannelsen. Almene
fag som dansk, engelsk, samfundsfag, de specielle HTXfag som teknologi og kommunikation samt fag fra det
naturvidenskabelige fagområde som fysik, biotek og
matematik.
Du vil opleve, hvordan fagene tager udgangspunkt i praktiske
og virkelighedsnære temaer og problemstillinger, så du
oplever teori og praksis flyde sammen.
Du vil i løbet af perioden få en snak med en studievejleder,
så du får en grundig orientering om opbygningen af
uddannelsens studieretninger og mulige valgfag, ligesom du
bliver orienteret om de mange muligheder, en HTX-eksamen
giver.
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Praktiske informationer
Mødetidspunkt

Du vil møde HTX-elever, der fortæller om deres oplevelser
af undervisningen, det faglige niveau, lektiemængden,
studiemiljøet, projektarbejdsformen, det sociale miljø mm.

Du skal møde i kantinen på
Stadionsvej onsdag inden kl.
8.00, hvor du bliver taget imod af
en studievejleder.
Torsdag skal du også møde
kl. 8.00, denne gang i dit
brobygningslokale.

Vi glæder os til at se dig på HTX.

Vi kører 90 minutters lektioner, og
dine skoledage slutter kl. 13.20.

Sted

Learnmark Gymnasium HTX
Stadionsvej 2, 8700 Horsens

Medbring

Bærbar PC.

Vi forventer

Vi forventer, at du er interesseret
og at du bidrager aktivt til, at vi
får en god dage.
Inden du kommer, vil det være en
stor hjælp for dig selv, at du har
tænkt over dine karriereplaner.
Hvad kunne du godt tænke dig
at uddanne dig til, og hvad er du
god til?

STX
Plus 10

Horsens Gymnasium & HF
Formålet med at komme i brobygning på Horsens Gymnasium
& HF er at give dig et indtryk af, hvordan det er at være elev på
STX.
Vi giver dig indblik i en skole, der har et nuanceret
ungdomsmiljø, med både HF og STX på samme skole.

Eleverne vil fortælle om hverdagen på Horsens Gymnasium &
HF og deres egne overvejelser om studievalg. At gå på Horsens
Gymnasium & HF er høj faglighed, almendannelse og en del
af et fællesskab. Du kommer derfor til at deltage i de ekstra
aktiviteter, der evt. vil være de dage, du er på besøg - det kan
være morgensamlinger, fællesarrangementer eller andet.
Vi forventer, at du kommer med motivation og engagement, og
vi kan samarbejde med dig om en afklaring af din fremtid.
STX på Horsens Gymnasium & HF vil omfatte andre fag end HF,
men omgivelserne og atmosfæren vil være den samme, så tag
det med i dit valg.
Læs mere om Horsens Gymnasium & HF på skolens
hjemmeside: www.horsens-gym.dk.
Vi glæder os til at se dig på Horsens Gymnasium & HF.

Student 10

Du vil blive undervist af skolens lærere på et særligt
brobygningshold, og du vil her blive præsenteret for både
fællesfag, udvalgte studieretningsfag og et kreativt fag. En af
skolens studievejledere vil gennemgå opbygningen af STX og
fortælle om videreuddannelses- og jobperspektiver. Målet med
en studentereksamen på STX er at forberede til videregående
uddannelse, og derfor vil vi gerne give dig et indtryk af, hvordan
vi arbejder i fagene og på tværs af fagene.

Praktiske informationer
Mødetidspunkt

Kl. 8.00 i vores aula, der
ligger oven for trappen ved
hovedindgangen. Dagen stopper
kl. 13.20.

Sted

Horsens Gymnasium & HF
Studentervænget 2, Horsens

Medbring

Papir, skriveredskaber, computer
og lader – begge dage.

Frokost

Der er mulighed for at købe mad
i vores kantine i pauserne, men
du må også gerne medbringe
madpakke.

Kontaktperson
•
•
•

Bettina Budde Christensen
Sekretær
bbc@horsens-gym.dk
Lise Konge Caspersen,
Sekretær
lkc@horsens-gym.dk
Casper Rask
Uddannelsesleder
cbr@horsens-gym.dk
7626 1500, Direkte 2777 5003
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HF
Plus 10

Horsens HF & VUC
HF er en 2-årig almen gymnasieuddannelse, hvor du fagligt og
personligt forberedes til din videre uddannelse.

Student 10

Hos os vil du opleve et imødekommende fagligt og socialt
studiemiljø, hvor der er plads til alle. Størstedelen af skolens
elever går på HF, derfor har vi et attraktivt HF-miljø og et
godt udvalg af valgfag og fagpakker. Vi har 2-årige klasser,
ordblindeklasser og særligt individuelt tilrettelagt forløb over 3
år.

HF klasser kun for ordblinde

Hvis du er ordblind, kan du tage din HF sammen med andre
ordblinde.
Du får en helt almindelig HF, sammensat på 3 år, hvor
undervisningen er tilpasset til ordblinde elever, blandt andet
med to-lærerordning og ordblindeundervisning.

Brobygning hos os
•
•
•
•
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Du møder elever og lærere, som kan fortælle om
hverdagen på skolen, om fagene og om det sociale
fællesskab på skolen.
Du introduceres til forskelle og ligheder mellem HF på 2 år
og HF for ordblinde.
Du bliver præsenteret for forskellige valgfag, og du får
mulighed for at opleve den daglige undervisning i en HFklasse.
Du får god indsigt i uddannelsen, herunder hvilke
muligheder den åbner for, og hvad der forventes af dig
som elev på HF.

Læs mere om vores skole på horsenshfogvuc.dk.
Vi glæder os til at møde dig.

Praktiske informationer
Mødetidspunkt

Kl. 8.30 – 13.50. Vi mødes i
kantinen i stueetagen. Herfra
følges vi til det lokale, hvor vi skal
være.

Sted

Horsens Gymnasium og HF
Holmboes Alle 1C, 8700 Horsens

Medbring

Computer eller telefon og evt.
madpakke.

Transport

Skolen ligger tæt på Horsens
Banegård. Bybussen standser
lige ved døren på Holmboes Allé

Frokost

Du kan købe mad i kantinen, der
er åben kl. 7.00 – 13.30.

Kontaktperson

Koordinator, Anders Fischer Riber
ARK@horsenshfogvuc.dk
79 29 50 00

HHX
Plus 10

Learnmark Gymnasium HHX
Vi har planlagt en dag, hvor der er sat spot på de nye
fag, som du vil møde på HHX. Først vil du få en overordnet
præsentation af hvad HHX er, og herefter skal vi arbejde med
karriereplanlægning.

Student 10

Bagefter skal du arbejde med LEGO, en international
virksomhed, som har været på sammenbruddets rand, men
som nu er meget succesfuld, og se hvordan de forskellige fag
kan bruges til at blive klogere på, hvad de gør. Vi skal også se
på hvilke job- og studiemuligheder, du får med en
HHX-uddannelse.
Du vil også komme til at møde elever fra op til fem forskellige
studieretninger, og vi slutter forløbet af med gruppevejledning
og Q&A til dine uddannelsesdrømme.
Vi glæder os til at se dig på HHX!

Praktiske informationer
Mødetidspunkt

Du skal møde i kantinen på
Stadionsvej onsdag inden kl.
8.00, hvor du bliver taget imod af
en studievejleder.
Vi kører 90 minutters lektioner, og
din skoledag slutter kl. 13.20.

Sted

Learnmark Gymnasium HHX
Stadionsvej 2, 8700 Horsens

Medbring

Bærbar PC.

Vi forventer

Vi forventer at du er interesseret
og at du bidrager aktivt til at vi
får en god dag.
Inden du kommer, vil det være en
stor hjælp for dig selv, at du har
tænkt over dine karriereplaner.
Hvad kunne du godt tænke
dig at uddanne dig til og
hvad er du god til?
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Find os
Bygholm Landbrugsskole
Hattingvej 49, 8700 Horsens

Learnmark Tech EUD & EUX

Vejlevej 150, 8700 Horsens

Learnmark Business EUD & EUX
Strandpromenaden 4C, 8700 Horsens

Social- og sundhedsskolen

Konsul Jensens Gade 24, 8700 Horsens

Learnmark Gymnasium HHX & HTX

Stadionsvej 2, 8700 Horsens

Horsens Gymnasium & HF
Studentervænget 2, 8700 Horsens

Horsens HF & VUC
Holmboes Alle 1C, 8700 Horsens
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Learnmark 10
Stadionsvej 2
8700 Horsens
T: 8816 3600
E: info@learnmark.dk
learnmark.dk/learnmark 10
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