ÅBENT HUS på Blå HF/HF-søfartsuddannelsen i Marstal
Hvert år inviterer vi alle interesserede til ÅBENT HUS. Lørdag den 19. januar 2019 er næste gang.
Her følger program for dagen, hvoraf I kan se, at man kan benytte færgen Svendborg-Ærøskøbing.
Der er også mulighed for at komme til Ærø via Fynshav-Søby.
Fartplan findes på www.aeroe-ferry.dk. De kommunale busser er gratis og passer til færgerne, det
er derfor ikke nødvendigt at tage bilen med til Ærø.
Vi yder et bidrag til transportudgifterne på maks. kr. 240,- pr. familie. Er I forhindret i at deltage
denne lørdag, er I meget velkomne til at kontakte Jan Gudmundsson på tlf. 23 93 40 07 for at
aftale et alternativt besøg.
Programmet for lørdag d. 19. januar 2019 ses på næste side.
I programmet er der planlagt samtaler hos studievejledere sideløbende med de øvrige aktiviteter.
Vi vil bede dig om at tage dit sidste standpunkts-/eksamensbevis med samt evt. en udtalelse, så
det kan indgå i drøftelsen af dit uddannelsesvalg. Vi inviterer på frokost.
Det er vigtigt ved tilmeldingen at angive, hvilken færge, I ønsker at benytte. Vi reserverer pladser,
og I vil få tilsendt en færgerekvisition fra os sammen med endelige program i ugen før.
Man tilmelder sig ved at sende en mail til Katja@marnav.dk med oplysning om:
-

Dit navn (eleven)
Telefonnummer
Antal personer (af hensyn til servering)
Hvilken færgeafgang I benytter (Svendborg-Ærøskøbing eller Fynshav-Søby)

snarest muligt og senest den 14. januar 2019.
Følg med i vores hverdag på Facebook-side BLÅ HF/HF-Søfart Marstal.

Send os en mail vedr. Åbent hus besøg
[Send os en besked direkte på hjemmesiden]

Vi glæder os til at se jer.
Med venlig hilsen
Jeppe Carstensen
Rektor
Marstal Navigationsskole

Morten Kjerulff
Afdelingsleder
HF & VUC Ærø

PROGRAM LØRDAG D. 19. JANUAR 2019

KL.

AKTIVITET

0745

Afg. Fynshav (ank. Søby kl. 0855 )

0900

Afg. Søby med gratis bus (ank. Marstal Navigationsskole kl. 0950 )

1005

Afg. Svendborg (ank. Ærøskøbing kl. 1120)

1030

Afg. Ærøskøbing med gratis bus (ank. Marstal Navigationsskole kl. 1050)

1055 – 1105 Velkomst i salen på Marstal Navigationsskole
1105 – 1205 Information vedr. HF-søfart og skolehjem
1210 – 1340 Frokost

(Studievejledning)

1345 – 1545 Præsentation af skolerne, aktiviteter

(Studievejledning)

1215 – 1700 Besøg på kollegier/ungdomsboliger

(Studievejledning)

1603

Afg. Marstal Navigationsskole med gratis bus til Ærøskøbing

1635

Afg. Ærøskøbing (ank. Svendborg 1750)

1703

Afg. Marstal Navigationsskole med gratis bus til Ærøskøbing

1735

Afg. Ærøskøbing (ank. Svendborg 1850)

1703

Afg. Marstal Navigationsskole med gratis bus mod Søby

1810

Afg. Søby (ank. Fynshav 1920)

