For skoleklasser, firmaer eller privatpersoner

- oplev os på andre måder!

Torsdag 31. oktober 2019
Kl. 16:00 - 21:00
Filmevent på Slottet
Mødested ved hovedindgangen kl. 16 og igen kl. 18:30.
Kom og få en dejlig filmoplevelse i vores lille hyggelige
biograf. Tilmelding er nødvendig.
Kl. 18:00 - 20:00
Studietursmesse på Slottet
Mødested i Nordsalen. Vores 2.g-klasser fortæller om deres
studierejser i uge 38. Kig ind i løbet af de to timer og få del i
elevernes rejseoplevelser. Ingen tilmelding.

Torsdag 28. november 2019
Kl. 16:00 - 18:00
Arbejdende værksteder
Mødested ved hovedindgangen.
Kom i løbet af de to timer og oplev, hvordan eleverne
arbejder i forskellige profilfag. Ingen tilmelding.
Kl. 18:00 - 20:00
Slotscafé
Mødested i kantinen.
Slottets musikudvalg, en stribe frivillige elever og ansatte,
sørger for underholdning og god stemning. Der er mulighed
for at købe en forfriskning. Ingen tilmelding.

Torsdag 30. januar 2020
Kl. 16:00 - 18:00
Slotsugemesse
Mødested i kantinen.
Få indblik i de anderledes aktiviteter som udgør Slotsugen.
Der vil være et program, så du kan se, hvor og hvornår der
eksempelvis er teaterforestilling, afprøvning af selvprogrammerede computerspil, film fra sprogrejserne og
meget mere. Kig ind i løbet af de to timer og oplev vores
Slotsuge. Ingen tilmelding.
Kl. 17:00 - 20:00
Astronomi i det fri
Mødested ved hovedindgangen.
Kom og lær om stjernerne sammen med valgholdet
Astronomi. Du bliver en del af den almindelige undervisning.
Alle kan være med. Bemærk, at det foregår udenfor ved
bålhytten, så husk varmt tøj. Tilmelding er nødvendig.

2019/2020

by Night

Torsdag 27. februar 2020
Kl. 16:00 - 18:00
Faglige oplæg
Mødested i Nordsalen.
Bliv klogere på mange forskellige ting, når både interne og
eksterne oplægsholdere eller fagpersoner holder korte faglige oplæg. Vi serverer kaffe og kage. Der starter et nyt oplæg
hver halve time. Ingen tilmelding.
Kl. 17:00 - 20:00
Astronomi i det fri
Mødested ved hovedindgangen.
Kom og lær om stjernerne sammen med valgholdet
Astronomi. Du bliver en del af den almindelige undervisning.
Alle kan være med. Bemærk, at det foregår udenfor ved
bålhytten, så husk varmt tøj. Tilmelding er nødvendig.

Torsdag 26. marts 2020
Kl. 16:00 - 18:00
Dynamisk ligevægt
Mødested ved hovedindgangen.
Kom og oplev kemiundervisning med spræl i. Alle kan være
med og du får også selv lov til at lave forsøg. Ingen tilmelding.
Kl. 16:00 - 19:00
Gallashow
Mødested ved hovedindgangen eller biografen.
Kom og fornem stemningen fra vores store gallafest fortalt i
billeder og film. Det foregår i vores hyggelige biograf. Showet
tager cirka en halv time, så du bestemmer selv, hvornår du vil
se det. Tilmelding er nødvendig.
Kl. 17:00 - 20:00
Astronomi i det fri
Mødested ved hovedindgangen.
Kom og lær om stjernerne sammen med valgholdet
Astronomi. Du bliver en del af den almindelige undervisning.
Alle kan være med. Bemærk, at det foregår udenfor ved
bålhytten, så husk varmt tøj. Tilmelding er nødvendig.

Torsdag 30. april 2020
Kl. 16:00 - 18:00
Teknikprodukter fra 3.g/rundvisning på skolen
Mødested i kantinen.
Kom og oplev, hvad vores HTX-elever laver i teknikfaget i 3.g
og få en rundvisning på skolen. Her kommer du bl.a. til at
opleve vores værksteder. Kig ind i løbet af de to timer.
Ingen tilmelding.

Kl. 18:00 - 21:00
Bålhyggge
Mødested ved hovedindgangen eller i bålhytten.
Kom til hygge om bålet og bag snobrød. Måske synger vi
også en sang. Du er velkommen i hele tidsrummet.
Ingen tilmelding.
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Kl. 17:00 - 19:00
Studierejsemesse
Mødested i Nordsalen.
Vi har mange rejser på Slotshaven, og her får du mulighed for
at høre mere om elevernes spændende og faglige oplevelser.
Måske bliver du inspireret til din næste rejse. Kom, når det
passer dig, i løbet af de to timer. Ingen tilmelding.

