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  1. Beslagsmedje
  2. Bygning Land/Dyr
         Landmand
         Dyrepasser

  3. Administration
  4. 400-bygningen
         Reception
         Data og kommunikation
         Webudvikler

  5. 500-bygningen
         Veterinærsygeplejersker

  6. 600-bygningen
         Mediegrafiker

  7. Zoo-indgang
  8. Bistroen
         Vejledere
         Virksomhedskonsulenter
         Oplæring i udlandet

  9. Hunde
10. Ridehal
         Hestemanager

11. Hestestald
        Hestemanager

12. Kostald
         Landbrug

13. Traktorhal

Ingen rygning 
på skolens områder.



PROGRAM  ÅBENT HUS
DEN 28. JANUAR KL. 10-14

Oplev uddannelserne, der har undervisning på dagen.

Der står guider klar til at vise dig rundt på alle skolens faciliteter
•  Kig forbi hestestalden og ridehallen.
•  Besøg jerseykøerne i kostalden og se vores akvakulturanlæg.
•  Kig ind i smedjen, og se beslagsmeden arbejde.
•  Besøg zoo. 
•  Besøg mediehuset og oplev mediegrafikerne arbejde, eller kig ind til webudviklerne.

Speaks – mød op, bliv inspireret og få styr på nogle af uddannelsernes fakta:
Tidspunkt: løbende        Bygning 500 veterinærsygeplejerskeuddannelsen
Tidspunkt: se opslag      Bygning 400 dyrepasser inkl. specialerne: hestemanager, dyrehandel,
                                              zoo og forsøgsdyr samt landbrugsuddannelsen med specialet husdyr
                                              (herunder akvakultur)

Se udstillingerne i undervisningslokalerne, hvor det også er muligt at få en snak med 
eleverne om uddannelserne.

Data- og kommunikationsuddannelsen, webudvikler og GF1 Web, it og kommunikation
•  Har du styr på din hjerne? Prøv vores VR-briller, og lad den digitale verden tage over. 
    Udviklingen går stærkt, og vi er med.
    Se, hvordan man gennem spil kan indlære basale programmeringskompetencer – 
    ved hjælp af udfordringer, der skal løses:
       VR (virtual reality)
       CodeCombat

Mediegrafiker og GF1 Medie, design og visuel kommunikation
•  Føler du trang til at skabe? 
    Som mediegrafiker står man for design og fremstilling af produkter på forskellige 
    medieplatforme. Sæt dit aftryk ved at skabe et udtryk, som folk husker for altid. 
    Vi arbejder med Adobe-pakken, fx InDesign, Illustrator, Photoshop.
•  Åbent værksted / trykkeri.

Vejledning om uddannelser, skolehjem, lærepladser og oplæring i udlandet
Få gode råd og svar på dine spørgsmål på vejlederstanden, hvor både studievejledere, 
virksomhedskonsulenter og koordinator for oplæring i udlandet står klar til at hjælpe.
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