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Kære Klasselærer
Hos ZBC ønsker vi stadig at
brobygge til og for de mange
grundskoleelever. Derfor har vi
udviklet det allerførste virtuelle
brobygningsforløb. For selvom
verden lige nu ikke tillader, at
grundskoleeleverne kommer
ind på vores skoler, så skal de
stadig have mulighed for at blive klogere på deres kommende
uddannelsesvalg
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Det skal I bruge
For at gennemføre den virtuelle brobygning skal der være adgang til en
internetforbindelse, en pc, PowerPoint, Microsoft Teams og YouTube.
Derudover skal eleverne have nogle
fysiske hjælpemidler, som skal være
klar ved siden af deres skærm for at
løse de virtuelle opgaver.
Transport, auto og logistik
- Adgang til internet
- Pc
- Elevernes mobiler
- God plads – gerne udenfor
Byggeri og Industri
- Adgang til internet
- Pc og headset
Business
- Adgang til internet
- Pc, gerne en pc til en gruppe med
tre elever
- Elevernes mobiler

Det grønne område
- Adgang til internet
- Pc
Den anden mulighed
Den anden mulighed betyder, at I
kan booke en faglærer eller underviser til at undervise i todages
brobygning på jeres grundskole. Er
dette en mulighed, som din grundskole ønsker, er det vigtigt, at du er
opmærksom på, at denne mulighed
kun er for hele klassen.
Den tredje mulighed
Er til jer, som ønsker at kombinere
virtuel og fysisk brobygning.
Det betyder, at I fx kan vælge én
dags virtuel undervisning og én dag,
hvor I booker og får besøg på jeres
skole af en faglærer eller underviser
fra ZBC.
Ønsker I kombinationsmuligheden
på din grundskole, er det vigtigt,
at du er opmærksom på, at denne
mulighed kun er for hele klassen.

Data/it
- Adgang til internet
- Pc
- En lærer til stede

Vil du booke et fysisk
besøg på din skole?

SOSU
- Adgang til internet
- Pc
- Notesblokke/papir
- Skriveredskaber
- Tusser og farveblyanter i forskellige farver
- Plancher i forskellige farver (også
hvid)
- Papir i forskellige farver (også hvid)
- Linealer
- Sakse

Skoler i Slagelse Kommune
Michael Bang Dyrehave, 2583 0575

Automatik/proces
- Adgang til internet
- Pc – gerne til hver elev
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Ring til ZBCs kontaktperson i din kommune:

Skoler i Roskilde og
Lejre Kommuner
Kirsten Dieckmann, 6198 4393
Skoler i Ringsted og
Sorø Kommuner
Klaus Helstrand, 2273 5005
Skoler i Holbæk og
Kalundborg Kommuner
Susanne Marstal, 6198 4340
Skoler i Vordingborg Kommune
Carsten Toft Nielsen, 4033 6827
Skoler i Næstved Kommune
Charlotte Skøtt, 2519 2847

ZBC
Selandia Park 6
4100 Ringsted
Tlf.: 5578 8888

