
 

 

SKIVE 
Arvikavej 7 
7800 Skive 
Tlf.: 89 12 44 00 

THISTED 
Lerpyttervej 56 
7700 Thisted 
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VIBORG 
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8800 Viborg 
Tlf.: 89 12 44 00 

Viborg d. 27-09-2022. 

Velkomstbrev til brobygning mandag og tirsdag i uge 45 i Viborg 
Kære 10. klasses elev 
 
Vi er glade for, at du har valgt at komme i brobygning hos os i uge 45. 

Vi gør opmærksom på, at de tre dage er et ”skræddersyet” forløb, som ikke følger 
beskrivelsen på unoung.dk.  

 
Du skal møde ind på Reberbanen 11 i Viborg, og du vil den første dag blive modtaget 
af vores elevkoordinator Michael Pape, som også afslutter de tre dage hos os. 

 
Du vil møde vores elever på GF1 og GF2 PAU, og være med i deres undervisning. 

Der vil også være information om vores uddannelses- og karriereveje, som gerne skal 
hjælpe dig med at kunne træffe en kvalificeret uddannelses- og karrierevalg. 
 

Der vil være bevægelse og idræt på skemaet disse to dage, så du skal huske at 
medbringe idrætstøj og sko – både til indendørs og udendørs brug. 

 
Indholdet de tre dage vil være følgende: 

Mandag d. 7. nov. 22 
Kl. 8.10-14.15 

Tirsdag d. 8. nov. 
Kl. 8.10-13.15 

• Kl. 8.10 – møder du ind på Reberbanen 

11 – Michael vil tage imod dig ved 

indgangen. 

• Rundvisning 

• Informationer om skolen  

• Informationer om skolens 

uddannelser 

• Forventningsafstemning 

• Planen gennemgås 

 

• Kl. 9.00-9.40 viser Michael dig op på 

GF1, som du skal følge resten af dagen. 

 

• PÅ GF1 vil du får indblik i: 

• Undervisningsindhold- og 

undervisningsmiljøet 

• Skolehverdagen på SOSU 

• Hvordan det er at være elev på SOSU 

• Indblik i det faglige niveau 

 

• Karen Madsen, der er underviser, vil 

tage godt i mod dig. GF1 arbejder denne 

• Kl. 8.10 – møder du ind på Reberbanen 

11, hvor Claus Korsgaard vil tage imod dig 

ved indgangen. 

• Du skal være med på GF2 PAU hele 

dagen, hvor du får indblik i: 

• Undervisningsindhold- og 

undervisningsmiljøet 

• En skolehverdag 

• Hvordan det er at være elev på SOSU 

• Det faglige niveau 

 

Indholdet denne dag er: 

Kl. 8.10-10 ”Idræt” – hvor der både er 

teori og fysisk bevægelse. 

 

KL. 9.40-10 PAUSE 

 

Kl. 10-12 ”Idræt” – hvor der både er teori 

og fysisk bevægelse. 

 

Kl. 12.00-12.30 PAUSE 
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dag med emnet ”Arbejdsplanlægning og 

samarbejde”. 

 

• Kl. 9.40-10 PAUSE 

 

• Kl. 10-12 ”Arbejdsplanlægning og 

samarbejde” på GF1. 

 

• Kl. 12-12.30 PAUSE 

 

• Kl. 12.30-14.15 Bevægelse, så du skal 

huske både tøj og sko du kan bevæge 

dig i – både indendørs og udendørs. 

 

Underviseren vil denne dag være Karen 

• Kl. 12.30-13.15 Michael afslutter de to dag 

på SOSU. 

• Opsamling og evaluering af dagene 

• Svar på evt. spørgsmål 

 

Kl. 13.15 TAK for nu – håber vi ses en 

anden gang😊 

 

Underviseren vil denne dag være Claus 

 

Skolen har ingen kantine, men du har mulighed for at få din medbragte madpakke i et 

køleskab. 

 

Du vil også kunne købe mad på 10 CV. De tager imod betalingskort og MobilePay.  

 

Der er adgang til mikroovn, kaffe/te automat og koldtvandshane. 

 

Hvis du skulle være så uheldig, at du bliver syg, skal du huske at ringe til din egen 

skole og til os inden kl. 8.00 – sygemeldingen skal ringes ind på 89 12 44 00. 

 

Vi glæder os til at se dig, og hvis der skulle være spørgsmål inden, er du meget 

velkommen til at kontakte skolen på 89 12 44 01 eller ringe til mig på 20 63 11 77. 

 

Vi vil gøre alt for, at du får nogle gode dage, og har planlagt med, at du møder nogle 

af vores fantastiske elever og dygtige medarbejder. 

 

Vi ses mandag d. 7. nov. 22. 
 

Med venlig hilsen 

Uddannelsesleder 

Therese F. Christensen 

tc@sosu-stv.dk 

 

ps. Skolen er røgfri, hvilket betyder, at du ikke må ryge eller tage snus i skoletiden. 
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