
Pressemeddelelse 

 

Virtuelt Åbent hus på Det Blå Gymnasium! 
 
Uddannelse, fremtid og muligheder - i en tid med Corona.  
 
>> Det Blå Gymnasium inviterer til åbent hus d. 19. 20. og 23. januar - virtuelt 
 
Det lå ikke lige i kortene, at måden, vi skulle vise vores uddannelse frem på, skulle foregå uden fremmøde på selve den 
skole, hvor vores uddannelse har hjemme. Men sådan er det blevet. 

Hos Det Blå Gymnasium lader vi os dog ikke slå ud. Takket være vores fleksible og dedikerede undervisere og ikke 
mindst elever, er vi begejstrede for at kunne invitere Haderslev Kommunes mange unge i 9. og 10. klasse, samt 
efterskoler til at høre mere om vores spændende uddannelser HHX, EUX og EUD Business på Det Blå Gymnasium. 
 
Er der noget, vi har lært af året 2020 - så er det, man er nødt til at være omstillingsparat og kunne tilpasse sig. Og da 
statsministeren d. 29. december kom med yderligere restriktioner og endnu flere d. 5. januar - stod det klart, at vi ikke 
kunne gennemføre vores åbent hus. Heldigvis er der mange online muligheder. 
 
“Et åbent hus arrangement er jo ikke en begivenhed, man bare lige planlægger fra den ene dag til den anden. At vi på 
trods af de mange udfordringer er lykkedes med at komme i mål med vores alternative virtuelle åbent hus, fortæller 
noget ganske særligt om både vores undervisere og de fantastiske unge mennesker, der er elever på skolen til dagligt - 
det beviser, at vi på Det Blå Gymnasium har en helt unik kultur, så det er med stor stolthed, at jeg derfor kan invitere til 
åbent hus alligevel,” udtaler Samuel Friberg, forstander på det Blå Gymnasium.  
 
Alle interesserede inviteres med til virtuelt åbent hus, hvor de i selskab med både en af Det Blå Gymnasiums elever og 
undervisere vil blive vist rundt på skolen og få svar på alle de spørgsmål, de måtte have til de forskellige uddannelser. 
Du kan ligeledes lade dig inspirere om studieretninger, fag og meget andet på vores hjemmeside. Se, hvordan du 
tilmelder dig på www.detblaagymnasium.dk . Vi holder virtuelt åbent hus d. 19. 20. og 23. januar.  
 
Som elev på Det Blå Gymnasium bliver du en del af en spændende og udfordrende uddannelsesinstitution med et bredt 
udbud af uddannelser og kurser, der giver dig de optimale fremtidsmuligheder. Og så er Det Blå Gymnasium et 
gymnasium, hvor vi er sammen, og hvor vi lærer sammen.   

---- 
 
Info: 
 
Til åbent hus kan du booke en tid til en samtale om den uddannelse, du ønsker at høre mere om – her vil du møde både 
en elev og lærer fra netop den uddannelse, der er interesse i. 

Mange elever og undervisere sidder klar til en virtuel tour med spørgsmål. Tider kan bookes online, hvor det passer ind 
på dagene 19. 20. og 23. januar. 
 
Studievejledere står til rådighed, hvis der er brug en uddybende snak om dit uddannelsesvalg i en tid med Corona, og et 
muligt behov for mere specifikke spørgsmål eller mere personlige forhold, der ønskes en afklaring af.  
 
Forstander Samuel Friberg står også til rådighed for en uddybende snak om fremtidens uddannelsesmuligheder i en tid 
med Corona. 

http://www.detblaagymnasium.dk/

