
Den 12.10.2021  

 

Praktik på Ingeniøruddannelserne, Alsion 

Det er dejligt, at du overvejer at deltage i erhvervspraktikken på Syddansk Universitet, det Tekniske 

Fakultet. Vi ved fra de tidligere år, at deltagerne er meget tilfredse med praktikken.  

I dagens program skal du sammen med de andre deltagere hjælpe en blind person 

med at finde rundt. Så der bliver programmering og idegenerering over typen på 

hjælpemiddel. 

 

 



Den 12.10.2021  

 

Dine forældre skal læse denne skrivelse.  

 

Hvis du ønsker at deltage, kan dine forældre  

 Enten bede din lærer f.eks. via Aula om at melde dig til; så sender læreren dine og dine forældres 

kontaktoplysninger til undertegnede.  

 Eller de kan selv melde dig til på: http://www.houseofscience.dk/opslag/syddansk-universitet-

ingeni%C3%B8r-dagspraktik/ og sende de ønskede kontaktoplysninger i en mail til undertegnede 

 

Skole  Elevens 
navn  

Klasse  Elevens e- 
mail eller 
mobilnr.  

Forældrenavn  Forældre e-
mail og 
mobilnr.  

Særlige 
forhold, 
der bør 
nævnes.  

 

Uanset, så bekræfter dine forældre din deltagelse og herved accepterer de:  

1. At ansvaret for dig ligger hos dine forældre ikke hos din skole, Syddansk Universitet eller House of 

Science. (Et forsikringsspørgsmål). 

2. At de giver tilladelse til, at du må fotograferes. Foto fra dagen vil bl.a. blive brugt på SDUs 

hjemmeside, Engineering the future og HoS´s hjemmeside. Derudover kan der komme en fra 

pressen og tage billeder. Dine forældre kan selvfølgelig – skriftligt - frabede sig dette.  

House of Science informerer alle involverede og står for registrering på dagen. Derfor giver HoS også 

besked, hvis du ikke møder frem. Er du syg på dagen, så vær rar og meld afbud på nedenstående telefonnr. 

før kl. 7.45.  

Vi forventer selvfølgelig en rar og god opførsel. Og du skal vide, at de studerende, som fungerer som 

ambassadører for Syddansk Universitet og studiemiljøet, glæder sig til at møde dig og lave en spændende 

og lærerig dag for alle.  

 

Med venlig hilsen 

House of Science, www.Houseofscience.dk 

Sønderborg Kommune,  

Børn, Uddannelse & Sundhed 

Michael Stender, Projektmedarbejder 

T M +4527900121, mise@sonderborg.dk,  
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