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Kære forældre til elever i udskolingen
Bornholms Uddannelsesmesse (BUM) nærmer sig med hastige skridt, og vi vil derfor informere jer
om, hvordan I kan bruge BUM.
BUM har til formål at vise eleverne og jer de muligheder, der findes, når man er færdig med at gå i
grundskolen.
Hos UU Bornholm ligger det os meget på sinde, at alle elever gør sig så mange erfaringer som
muligt med ungdomsuddannelser og erhvervsliv. I år er situationen en anden end tidligere år, da
eleverne allerede har foretaget deres uddannelsesvalg i optagelse.dk. I UU Bornholm opfordrer vi
til, at eleverne bruger BUM til at blive klogere på deres uddannelsesvalg og at være nysgerrig på det
hav af muligheder, som de har efter endt ungdomsuddannelse.
BUM finder sted den 31. marts på Campus Bornholm. Klokken 15.00-17.00 er messen åben for jer
forældre og de elever, der ønsker at besøge messen sammen med deres forældre. Elever i 8. klasse
besøger BUM klokken 13.00-14.30 sammen med deres lærer, men er velkomne til at besøge BUM
igen sammen med jer forældre i tidsrummet klokken 15.00-17.00.
Der er mulighed for at købe mad i kantinen, som kan spises på stedet eller tages med hjem. Maden
skal forudbestilles hos kantinen på Campus Bornholm.
9. og 10. klasseelever, der ikke har kørelejlighed hjem fra messen, kan hente en busbillet i UU’s
stand, så de kører gratis hjem med de ordinære busruter.
8. klasseelever følges med deres lærere retur til skolen, hvis ikke andet er aftalt med deres lærere.
Vi fra UU Bornholm vil gerne skilte med, at vi netop på BUM tilbyder individuel vejledning til ALLE.

Vi glæder os meget til at møde jer på BUM. Mere information på BUM.dk

Har I spørgsmål til BUM, kan I kontakte
UU-vejleder Ann-Sofie Markussen på: ann-sofie.markussen@brk.dk/30180402 eller UU-vejleder
Ege Schjørring på: ege.schjoerring@brk.dk/23741872.
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