Program for Åbent Hus lørdag den 26. januar kl. 10.00-14.00
Oplev uddannelserne på Vranderrupvej 90
Uddannelserne har undervisning på dagen — kig forbi hestestalden, kostalden,
forsøgsdyrsstalden, zoo, beslagsmedjen, gartneriet ...
• I gartneriets væksthuse kan du se anlægsgartnerne udfolde sig.
• Kom og se beslagsmeden arbejde i smedjen.
• Speaks i bygning 600 — mød op, bliv inspireret og få styr på uddannelsernes fakta:
Kl. 10.30, 11.30 og 13.00 Veterinærsygeplejerskeuddannelsen
Kl. 11.00, 12.00 og 13.30 Øvrige uddannelser:
		
• Anlægsgartner
		
• Beslagsmed
		
• Dyrepasser — alle 4 specialer: hestemanager, dyrehandel,
		
zoo og forsøgsdyr
		
• Landbrug — husdyr (herunder akvakultur og oplevelsesvært)
• Se udstillingerne i undervisningslokalerne, hvor det også er muligt at få en snak med eleverne
om uddannelserne.
• Få en guidet tour med en af de dygtige dyrepasserelever i vores zoo eller i forsøgsdyrsstalden.
• Der står guider klar til at vise dig rundt på alle skolens faciliteter.
• På gården kan du opleve vores jerseykøer.
• I hestestaldene og ridehallen vil der være fuld aktivitet.
• Fra rytterstuen kan du nyde en opvisning i ridehallen.
Bistroen serverer en kop kaffe og en småkage. Derudover kan du købe lidt forskelligt, hvis du
skulle blive tørstig eller sulten.
I bistroen vil der desuden være vejledere, der er klar til at besvare spørgsmål om uddannelserne,
EUX, skolehjem, praktikplads, mulighederne for at komme i praktik i udlandet og meget mere.
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