
Velkommen til HTX 

Information



Program 
• Hvem er vi?

• Klassestruktur

• Studieretninger

• Undervisning

• PC, IT, LUDUS

• Skolestart

• Introtur

• SU og ungdomskort

• Kollegieordning



Præsentation
• Vicerektor og udd.leder

• Paw Hedegaard Jensen
• Karin Jeppesen

• Studievejledere
• Thorkil Hauge Mortensen
• Mette Klindt Andersen

• Studiekontor
• Gitte Rønsholdt
• Anette Kongstad
• Susanne Poulsen Kirk



Klassestruktur - grundforløb

• Grundforløb – august til oktober
• Grundforløbet er ens opbygget for alle klasser mht. fag og 

indhold

• Grundforløbsklasserne er sammensat tilfældigt, og de 
endelige studieretningsklasser starter 2. november 2020.

• Til grundforløbsklasserne er knyttet et lærerteam



Klassestruktur - studieretning

• Studieretningsforløb

• Klassesammensætning ændres i henhold til elevernes endelige valg 
af studieretning. Valget foretages senest 19. oktober 2020.

• Mix af studieretninger i få klasser vil kunne forekomme



Undervisning
• 60 minutters lektioner

Velegnet til projekt- og gruppearbejde

• Undervisning iht. skema kl. 8.00 – 15.00 (enkelte dage 
kan være til kl. 16)



Undervisningsområder
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Bærbar PC

• HTX er dækket af trådløst netværk

• Programmer der anvendes i undervisningen stilles til 
rådighed. Kan findes på skolens hjemmeside.



www.ludus.ucholstebro.dk

På grund af EU´s databeskyttelseslov, kan I først gå på LUDUS, når I starter på uddannelsen.

Hvad kan LUDUS blandt andet?:
Vise skema
Vise lektier
Kommunikation med lærere

I vil få instruktion i login og anvendelse når I starter på skolen

I vil også få instruktion i ”minskoleapp” som i skal downloade til jeres mobil og lægge et billede på. ”Minskoleapp” 
gælder også som jeres studiekort.



Skolestart

Tirsdag den 11. august kl. 9.00



Læringsmaterialer og bøger

•Udlevering første dag

•Alle bøger er stregkoderegistreret

•HUSK sygesikring

http://www.dr.dk/laegen/img/2005/0302/sygesikringsbevisA.jpg


Introtur:

Tirsdag den 18. august



”Ungdomskort”
Med et Ungdomskort kan du rejse billigt til 
og fra dit uddannelsessted i Danmark. 
Ungdomskortet giver dig mulighed for at 
rejse rundt i Danmark til nedsat pris.

Derudover gælder kortet til offentlig 
transport i hele ens eget takstområde.

Priser for Ungdomskort
Et Ungdomskort koster 12,74 kr. pr. 
gyldighedsdag.

Bestilling:
Ungdomskortet bestilles via hjemmesiden 
www.ungdomskort.dk

- Husk du skal bruge NemID

http://www.ungdomskort.dk/


SU - Statens Uddannelsesstøtte

Du kan søge SU fra august hvis du ER fyldt 18 år eller fylder her i 
maj/juni måned.

SU skal søges elektronisk på www.su.dk

Din SU-sagsbehandler på htx er:

Susanne Poulsen Kirk

http://www.su.dk/


Digital post

Post fra Holstebro Tekniske Gymnasium vil blive sendt 
via digital post (e-boks)

- så hold løbende øje med din digitale postkasse.



• Studieretning med to måneder 
på Mission College, 
San Francisco

• Bo ved amerikansk 
værtsfamilie

• Sammen med klassen læser du 
htx-pensum og undervises af 
lærere fra college

• Få en unik oplevelse
• Få en snak med Paul eller 

tilmelding på hjemmesiden
• https://www.ucholstebro.dk/g

ymnasier/htx-teknisk-
gymnasium/us-science/

https://www.ucholstebro.dk/gymnasier/htx-teknisk-gymnasium/us-science/


Kollegieordning

Uddannelsescenter Holstebro har en kollegieordning tilknyttet de 
gymnasiale uddannelsesaktiviteter. 

Kollegieordningen er rettet mod unge, der er i gang med en 
gymnasial uddannelse ved UCH, og som i dag bruger megen 
transporttid mellem uddannelsessted og bopæl.

Kontakt Gitte eller Anette hvis I har spørgsmål.



Hjemmeside
• På Holstebro Tekniske Gymnasiums hjemmeside

finder du svar på de fleste spørgsmål:

https://www.ucholstebro.dk/gymnasier/htx-teknisk-gymnasium/

• Studieretninger

• Valgfag

• Studiereglement

• Eksamen

• osv.

https://www.ucholstebro.dk/gymnasier/htx-teknisk-gymnasium/


Facebook
Du kan følge med på vores facebook-profil:

http://www.facebook.com/holstebrohtx

http://www.facebook.com/holstebrohtx


Instagram
Vi er også på instagram:

holstebrohtx


