Valgholdskatalog

Fem spændende
valgmuligheder til dig
Kære elev i 7. klasse
I denne folder får du en introduktion til fem
spændende undervisningsforløb på NEXT
Uddannelse København, som du kan vælge
mellem i foråret 2018.
NEXT er en uddannelsesinstitution for både erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser.
På NEXT tager undervisningen udgangspunkt i
konkrete problemstillinger fra hverdagen, og du
skal prøve selv at analysere, beregne,
planlægge, designe og skabe det produkt, der
løser problemet.
Måske er det her, du oplever, at matematik eller
et andet teoretisk fag giver mening? Eller her, du
oplever, at der er mange måder at ”arbejde med
mennesker” på?
Samtidig får du en bred introduktion til de mange
uddannelses- og jobmuligheder på området. Forløbet på NEXT skal give dig større viden og erfaring,
når du senere skal vælge din vej efter 9. klasse.

DET PRAKTISKE
EUD er forkortelsen for erhvervsuddannelser.
EUX kombinerer erhvervsuddannelse med gymnasiefag, så du ender med både at være faglært
og stå med studentereksamen.
Husk, at du skal vælge dine tre foretrukne forløb
senest 1. marts.
Derefter sammensætter vi holdene, så ønskerne opfyldes bedst muligt. Du og din klasse skal
være på NEXT 11 dage i foråret 2018
- vi sørger for fælles bustransport fra jeres
skole til NEXT i Ishøj.
Desuden holder vi en forældreaften.
Vi glæder os til at byde dig velkommen.

Med venlig hilsen
Institutions- og Skolecentret
Høje-Taastrup Kommune

EUD
Health & Business
Drømmer du om at arbejde kreativt?
Kan du lide at have med mennesker at gøre? Interesserer du dig for hår,
hudpleje, træning, sundhed, salg, service og event?

#personligbranding #event
#drømmejobbet #business
#kosmetikoghudpleje

På dette fag kommer du til at lære om
professionelle teknikker inden for Health
& Business, hvor vi specielt har fokus på
temaerne: Personlig branding, mit drømmejob og events. Derfor skal vi blandt
andet lære, hvordan man lægger en flot
make-up, får lækkert hår, pæn hud gennem god hudpleje og derudover lære om
sundhed, kost og træning. Samtidig skal vi
være businessmindede, sætte fokus på dit
drømmejob og planlægge en event, hvor vi
kan vise vores kreative udfoldelser frem.

du arbejder med i skrift og billeder. Du
kommer desuden til at lære om arbejdspladskultur, vigtige processer inden for de
mange forskellige uddannelser, du møder
på dette forløb samt lære om projektarbejde, da vi på forløbet vil arbejde med tre
mini-projekter.

Du vil lære om samarbejde samt at arbejde individuelt med din egen personligt
designede mappe, hvor du samler alt det,

Er du nysgerrig? Så kom! Vi lover, at det
bliver lærerigt, sjovt og kreativt.

NEXT er landets største fagskole inden for
denne retning, og du vil blive undervist af
skolens dygtige lærere i lækre faglokaler
med professionelt værktøj og materiale.

#hairdesign #sundhed #fitness
#sundkost #salgogservice

EUD
Programming & Electronics
Vil du med bag kulisserne på nogle af Danmarks førende virksomheder,
udforme 2D/3D modeller og komme ud og se, hvordan man får en
bolcheproduktion til at køre?

Vi skal designe! Vi skal blandt andet designe en fed lampe og arbejde med produktudvikling. Der skal tegnes, laves samlinger
i forskellige materialer, graveres i metal,
arbejdes med strøm og der skal støbes.
Det kræver derfor, at vi skal: Tænke og
skabe, tegne og udføre, undersøge og
bygge, og du vil gennem processerne få
indsigt i området Programming & Electronics. Du bliver desuden udfordret på
din finmotorik, din styrke og evne til at
undersøge og skabe, og ikke mindst på,
hvor sjovt du vil have det - for sjovt, det
bliver det!

Vi arbejder i et åbent, kreativt og uformelt
miljø, hvor det er vigtigt, at vi har det godt
sammen. Vi passer på hinanden og på
værktøjet. Vi hjælper hinanden og arbejder
i teams. Vi har en god tone, og vi gør det
let for andre at være sammen med os.
Det bliver fedt, skævt, udfordrende og
sikkert anderledes, når du og dine
klassekammerater i fællesskab hver især
oplever personlig succes med unikke og
sjove øvelser og projektarbejde.
Kom og vær med!

#3Dprint #design #arbejdsmiljø
#bæredygtighed #metodelære
#elektronik #programmering
#produktudvikling
#sjovundervisning
#business #installation

EUD
Building & Construction
Vil du øve dig i at være kreativ, idéudvikle, tegne, lave 3D modeller og bygge i værkstedet ? Vil du lære, hvordan man kan skabe en god bydel?

#Vesterbro #byliv #modeller
#mitbyrum #arkitektur #tegning
#fornyelse #nytnytnyt #byg
#gørdetselv

Steder, byer og bydele betyder meget for
hver enkelt menneske. Et sted kan gøre
dig glad, trist eller være med til at samle
folk. For at se og mærke det på egen
krop, skal vi på byvandring og kigge på
forskellige offentlige pladser. Vi skal se,
hvordan man fornyer, så pladser med en
gammel historie får en ny og spændende
historie og dermed bliver et nyt og fedt
sted at være. Vi skal se, hvordan arkitekter
arbejder med byplanlægning og arbejde
på, hvordan vi vil udvikle en god bydel.
Herefter skal vi designe og bygge vores
eget byrumsmøbel. Vi skal også prøve
parkour og samtidigt få inspiration til
vores byrumsmøbel.

Forløbet bliver en blanding af teori, praktisk arbejde på skolen og ekskursioner.
Der skal blandt andet arbejdes med: Fotoregistrering, tegning, opmåling, modeller
i pap og stedsteori. Vi skal også bygge
vores egne byrumsmøbler i værkstedet.
Vi glæder os til at skabe noget sammen
med dig!

EUX
Building & Construction
Har du nogensinde gået gennem Købehavns gader og undret dig
over, hvorfor bygningerne ser ud? som de gør, tænkt på hvordan
folk lever i de bygninger, du går forbi, eller kørt over en bro og overvejet, hvordan den kan holde til det kolossale tryk den er udsat for?

EUX Building and Construction giver dig en
ny indsigt i de store konstruktioner, husene og alt det der foregår imellem dem. Vi
skal kigge på arkitekturen, på byrummet
og på de store brokonstruktioner, som kan
få os tørskoede over byens kanaler.
Forløbet er en blanding af teori og praktisk
arbejde på skolen. Du skal blandt andet
arbejde med 3D tegning og modeller i pap,
bygge i træ og andre materialer.

NEXT er landets største fagskole med EUX.
Du bliver undervist af Danmarks dygtigste
lærere i lækre lokaler og værksteder med
professionelt værktøj og materiale.
Vi lover det bliver lærerigt, sjovt og
kreativt.

#byrum #konstruktion #foto
#kbh #nytperspektiv #kanaler
#broer #arkitekturikbh

EUX
Programming & Electronic
Vil du planlægge den bedste rejse? Vil du skrive artikler til et rejseblad
og udarbejde lækkert layout? Kan du lide at lave fede projekter sammen
med andre? Interesserer du dig for film og design? Betyder det at være på
farten noget for dig?
Vi skal: Se, høre og diskutere eksempler
på interessante rejser og forskellige
måder at rejse på. Vi skal udarbejde
vores egen rejseguide til en spændende
destination. Vi skal designe det perfekte
transportmiddel. Vi skal lave film, hvor vi
fortolker ’at være på farten’.

#rejse #transport #kreativ #film
#musik #forfatte #konkurrence
#togogmetro #byg #påfarten
#design #sjovundervisning

Vi skal nemlig arbejde med rejser på en
ny og spændende måde, hvor vi gennem
illustrationer, litteratur, fotografering, film,
tegning og skitsering samt byg og design
skal forstå det at rejse på en ny måde.
Hvis du er kreativ og innovativ, har mod på
at prøve kræfter med en masse forskellige
udtryksformer og har lyst til at kombinere

teoretisk viden med praktisk arbejde, vil
du helt sikkert synes godt om dette fag.
De typiske fag i skolen gøres forståelige
og praktiske. Dagene opdeles, så der er en
blanding af teori, praktisk arbejde og sjov
og ballade. Det bliver spændende!

Hvordan kan man arbejde med konkrete
problemstillinger i undervisningen?
Og hvordan foregår undervisningen på en
erhvervsuddannelse?
- det skal alle elever i Høje-Taastrup Kommunes
7. klasser have en chance for at finde ud af!
Derfor skal alle 7. klasse-eleverne i foråret
2018 gennemføre et undervisningsforløb på
NEXT i Ishøj.

I denne folder kan du og dine forældre læse
mere om de fem forløb, som du kan vælge
mellem - to af dem er på EUX, der kombinerer
erhvervslinjerne med gymnasiale fag:
Health & Business
Programming & Electronics
Building & Construction
Eux - Building & Construction
Eux - Programming & Electronics

Høje-Taastrup Kommune
Institutions- og Skolecentret
Bygaden 2
2630 Taastrup
www.htk.dk

NEXT - Uddannelse København
3388 0300
www.nextkbh.dk

