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Matematikcafe
Hjørnet 1.sal, kl. 16 - 18
UU - vejledning
Bronxen 1.sal, kl. 14.30 - 16.30
Åbent Lab
FabLab, kl. 15 - 19
Foredrag: Hjælp - jeg har
fået en teenager
Torvet, kl. 17 -19

Matematikcafe
Hjørnet 1.sal, kl. 16 - 18

14
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10
11 Åbent Lab
FabLab, kl. 15 - 19
12
13
14 Palmesøndag
15
16
16 Matematikcafe
Hjørnet 1.sal, kl. 16 - 18
17
18 Skærtorsdag
19 Langfredag
20
21 Påskedag
22 2. påskedag
17
23 Matematikcafe
Hjørnet 1.sal, kl. 16 - 18
24 Klar til skriftlig dansk
Panorama, kl. 16 - 17
25 Workshop mundtlig eksamen
Panorama, kl. 16.30 - 18.30
Studiecafe
Hjørnet, kl. 15.30 - 17.30
Åbent Lab
FabLab, kl. 15 - 19
26
27
28
29 Vejledningsworkshop DHO
18
Panorama og Hjørnet,
kl. 14.30 - 16
Ultra:bit - TaskForce kursus,
FabLab, kl. 13 - 16
30 Bliv klar til skriftlig engelsk
Panorama, kl. 16 - 18.30
Bliv klar til skriftlig tysk
Salonen, kl. 16 - 18.30
Vejledningsworkshop DHO
Panorama og Salonen,
kl. 14.30 - 16
Matematikcafe
Hjørnet, kl. 16 - 18
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Bliv klar til skriftlig Dansk
Panorama, kl. 16 - 17.30
UU - Vejledning
Bronxen, kl. 14.30 - 16.30
Studiecafe
Biblioteket, 15.30 - 17.30
Åbent Lab
FabLab, kl. 15 - 19

Matematikcafe
Hjørnet, kl. 16 - 18
Bliv klar til skriftlig tysk
Panorama, kl.16.30 - 19
Ud og lær markedsdag
Campushuset, kl. 14 - 17
Eksamenshjælp til Voksne
Bronxen og Passagen
kl. 16 - 17
Studiecafe
Hjørnet, kl. 15.30 - 17.30
Åbent Lab
Fablab, kl. 15 - 19
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12
13 Få styr på eksamensangsten
Panorama, kl. 15.30 - 17.30
ti
14 Matematikcafe
Hjørnet, kl. 16 - 18
Bliv klar til mundtlig engelsk
Panorama, kl. 16 - 19
Bliv klar til mundtlig tysk
Salonen, kl.16 - 19
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Åbent Lab
Fablab, kl. 15 - 19
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21 Matematikcafe
Hjørnet, kl. 16 - 18
Bliv klar til mundtlig engelsk
Panorama, kl. 16 - 19
Mundtlig Tysk
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11 Matematikcafe
Hjørnet, kl. 16 - 18
12 Studievalg Østjylland
Campus Cafe, kl. 14 - 16
13 Studiecafe
Hjørnet, kl. 15.30 - 17.30
Åbent Lab
Fablab, kl.15 - 19
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Hjørnet, kl. 16 - 18
19
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Matematikcafe
Hjørnet, kl. 16 - 18
Grundlovsdag
UU - vejledning
Bronxen, kl. 14.30 - 16.30
Studiecafe
Hjørnet, kl. 15.30 - 17.30
Åbent Lab
Fablab, kl. 15 - 19

18 arbejdsdage
ekskl. 5 lørdage
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LÆRINGSAKTIVITETER på Campus Bindslevs Plads
Få hjælp og støtte til lektier, opgaver og forberedelse af dine mundtlige og skriftlige eksamener
og afgangsprøver.
Til april genåbner studiecaféen i Campushuset. Caféen er et unikt samarbejde mellem de 7
partnere i Campus-samarbejdet.
Vi tilbyder lektiehjælp på alle niveauer. Udover de gennemgående aktiviteter, der foregår hele
året, vil der være tilbud, der retter sig mod årshjulet på jeres skole.
Fra april til juli er overskriften “Klar til eksamen”.
Kig på tilbuddene i kalenderen, læs nedenstående beskrivelser og følg også med på vores
facebookside – Campus Bindslevs Plads.
Vi glæder os til at se dig!

Aktiviteter hele året:
Studiecafé

Få hjælp og støtte til lektier, opgaver og forberedelse af dine
mundtlige og skriftlige eksamener og afgangsprøver.
Vi tilbyder lektiehjælp på alle niveauer på første sal i Campushuset.
Caféen er hver gang bemandet af to lærere samt 2 - 3 elever fra HF
eller College360. Vi kan garantere, at du altid kan få hjælp til
matematik og dansk. Derudover kan lektiehjælperne normalt hjælpe
med et bredt udvalg af andre fag, både på grundskole - og
gymnasieniveau.
På campus facebookside kan du se, hvilke lektiehjælpere, der kan
hjælpe dig - og hvilke fag, de dækker de forskellige dage.
Vi glæder os til at se dig!
•

Torsdage kl. 15.30 - 17.30, Hjørnet 1. sal i Campushuset

Har du spørgsmål så skriv til: jl@thlang.dk, Koordinator af
studiecaféen, Jens Lauesen, Th. Langs Skole
Ingen tilmelding / Gratis

Spørg studievalg!

Er du i tvivl om studievalg eller bare nysgerrig på at vide mere?
Så kan du få vejledning om valg af videregående uddannelser ved
Studievalg Østjylland. Du kan booke tid (20 min) på
www.studievalg.dk/book eller blot mød op - så kan du tale med os,
så snart der er ledigt. Bemærk at ventetid kan forekomme.
•
•

Flemming kan træffes: 20/3 kl. 14 – 16 og 15. maj kl. 14 - 16
Trine kan træffes: 3/4 kl. 14 – 16 og 12. juni kl. 14 - 16

Det foregår i Campus Caféen
Vejledningen er gratis og uafhængig.

UU - Vejledning

Er du under 30 år og har endnu ikke gennemført en
ungdomsuddannelse, kan du komme direkte ind ad døren til møde
med en UU vejleder - helt uden planlagt aftale.
I åben vejledning kan du f.eks.
• Få sparring i forhold til dine drømme om uddannelse og
beskæftigelse
• Få information i forhold til ungdomsuddannelser (f.eks.
optagelseskrav, støttemuligheder mm.)
• Få praktisk hjælp til at søge om optagelse via optagelse.dk
• Stille andre uddannelsesrettede spørgsmål
Den foregår 1. onsdag i hver måned kl. 14.30 - 16.30 i Bronxen og
Passagen 1. sal i Campushuset.

Matematikcafé - Vil du have styr på matematikken?

Så tag til lektiecafé i matematik hver tirsdag. Vi hjælper med alle dine
matematikspørgsmål på A-, B- og C-niveau og hvis du går i 7. - 10 klasse.
• Tirsdage kl. 16 – 18, Hjørnet 1. Sal i Campushuset
Ingen tilmelding - bare kom og tag dine spørgsmål med.
Gratis

Åbent Lab i FabLab

Til Åbent Lab kan du arbejde med en lang række teknologier, blandt
andet 3D printer, laser cutter og vinyl skærer.
Tanken bag Åbent Lab er, at du kan arbejde selvstændigt, efter en
introduktion til de forskellige maskiner. Skulle det blive nødvendigt
med en hjælpende hånd, et godt råd eller måske noget inspiration til
at komme videre med projektet, vil der altid være en ansvarlig
FabLabmedarbejder til rådighed. Der lægges dog vægt på, at målet
er, at de besøgende selv skal kunne benytte maskinerne - Og på sigt
også selv hjælpe andre.
•

Så kig forbi torsdage fra kl. 15 til 19 i Fab Lab (ved Torvet i
Campushuset)
Igen tilmelding
Gratis

Aktiviteter april - juli 2019 ”Klar til eksamen”:
Workshop – klar til mundtlig eksamen

2 timers workshop. Denne workshop vil give nogle bud på hvad du
skal være opmærksom på i forhold til at skulle til mundtlig eksamen.
Vi vil på workshoppen arbejde med:
• Hvordan bruges kropssproget aktivt
• Gode råd til ”den gode mundtlige eksamen”
• Konkrete værktøjer til at mindste den ængstelige man kan føle
inden en mundtlig eksamen. Det er for dig, der skal til mundtlig
eksamen - eller som bare vil blive bedre til at fremlægge.
•

Torsdag d. 25/4, Kl. 16.30 - 18.30 i Panorama (1. sal i
Campushuset)
Tilmelding: https://ungsilkeborg.dk/?open=633
Gratis

Campushusets
Læringsaktiviteter april-juli 2019
Læs mere på www.campusbindslevsplads.dk eller på facebook; Campus Bindslevs Plads
Vejledningsworkshop i forbindelse med DHO

Har du brug for hjælp til at finde de rette informationer til din HHX DHO? Her kan du få hjælp og vejledning i selv at finde de
informationer du mangler.
•
Mandag d. 29/4, tirsdag d. 30.04 kl. 15.00-16.30 i Panorama +
Hjørnet (1. Sal i Campushuset)
Tilmelding: https://doodle.com/poll/spyryregnknnek8a
Tilmelding er bindende. Husk din PC og dit gule sygesikringskort
Gratis

Klar til skriftlig Dansk - Bliv klar til skriftlig eksamen i
dansk
Få tips, tricks og fiduser til din skriftlige eksamen i dansk over to
onsdage. Her gennemgår vi de forskellige dele af danskprøven.

Første gang fokuserer vi på læsning og sprogbrug og hjælper dig til
at maksimere antallet af rigtige svar. Anden gang arbejder vi med
den skriftlige fremstilling og de forskellige genrer i dansk, som
opgaven indeholder. Her får du også tips til informationssøgning og
hjælp til at lave en litteraturliste.
Forløbet retter sig mod elever i 9. og 10. klasse.
•

Onsdag 24/4 kl. 16:00 - 17:00: Læsning og sprogbrug

•

Onsdag 1/5 kl. 16:00 - 17:30: Skriftlig fremstilling, genrer og
informationssøgning

Panorama 1. sal i Campushuset
Tilmelding https://ungsilkeborg.dk/?open=634
Gratis

Ultra:bit - TaskForce kursus

Har du arbejdet med flere af de forskellige øvelser i ultra:bit og har
lyst til at komme lidt videre?
Der kommer hele tiden nyt udstyr til micro:bit. På dette kursus vil du
også blive introduceret til nogle af disse. Mange af disse vil du kunne
låne på CFU. De helt basale funktioner vil også blive gennemgået,
og der vil være meget hands-on.
Deltagerne kan være lærere og pædagoger, der arbejder med
klasser på mellemtrinnet. Derudover kan det være skolens it vejledere, PLC og relevante ledere.
•

29/4 kl. 13 – 16, i FabLab
Tilmelding senest mandag d. 22. april på dette link:
https://goo.gl/forms/RfLeBveAhP43Mw082

Det er gratis at deltage, men skolerne dækker selv vikarudgifter og
eventuelle transportudgifter til personale. Der vil være kaffe/the og
brød til deltagerne

Hjælp til Engelskeksamen

Hvis du har brug for ekstra hjælp med både skriftligt og mundtligt
engelsk før din afgangsprøve, så har du mulighed for at komme forbi
og få hjælp med de skriftlige opgaver, der dukker op i
Afgangsprøven, samt hjælp med at øve sig i den mundtlige del af
prøven
•

30/4 kl. 16 - 18.30– Klar til den skriftlige prøve
Det foregår i Panorama i Campushuset.
Tilmelding: https://ungsilkeborg.dk/?open=635
Gratis

•

14/5 og 21/5 kl. 16 - 19 - Klar til den mundtlige del. Det foregår i
Panorama i Campushuset
Tilmelding: https://ungsilkeborg.dk/?open=636
Gratis

Hjælp til Tyskeksamen

Skal du op til mundtlig tysk, så er der hjælp at hente. Vi arbejder med
øvelser og individuel hjælp med disposition, så du føler dig godt
rustet til prøven. Du bedes medbringe din disposition og dine tekster,
så du får maksimalt udbytte af timerne.
•

30/4 + 7/5 kl. 16 - 18.30. Klar til den skriftlige prøve
Tilmelding https://ungsilkeborg.dk/?open=612
Gratis

•

14/5 + 21/5 kl. 16 - 19. Klar til den mundtlige tyskprøve
Tilmelding: https://ungsilkeborg.dk/?open=637
Gratis

Det foregår i Salonen i Campushuset

Eksamenshjælp til voksne

Hvis du skal til eksamen, og det er længe siden du sidst har siddet
ved det grønne bord, har du denne eftermiddag mulighed for at
komme og få en række tips og tricks til, hvordan du kommer bedre
igennem eksaminationen. Kom med dit emne for eksamen, så
prøver vi forskellige metoder af, og giver dig mulighed for at blive
bedre rustet. Der er ikke tale om faglig hjælp eller decideret hjælp til
eksamensangst.
•

Torsdag d. 9/5 kl 16 – 17, Bronxen og Passagen (1. Sal i
Campushuset)
Tilmelding: es@silkeborgbib.dk
Gratis

Eksamensangst

Kender du det - svedige håndflader uro i maven og lyst til at flygte?
Dette er nogle af de fysiske signaler kroppen sender, når du bliver
nervøs.
Kom og få tips og tricks til at håndtere eksamens - og
præstationsangst.
Du kan høre om, hvorfor nogen bliver meget nervøse inden
eksamener og få konkrete værktøjer, der kan hjælpe dig i pressede
situationer.
•

Mandag d. 13/5 kl. 15.30 - 17.30, Panorama
Kursus leder: Karen Rønstrup,
Tilmelding: kr@college360.dk
Gratis

