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Kloge Hænder hos Borremose Efterskole  
Kom ud på en erhvervsefterskole hvor de studerende kombinerer deres skolegang med 
spændende kreative og praktiske fag. Oplev praktiske og kreative fag og snak med studerende der 
kan fortælle om efterskole miljøet og hvad de synes er fedt ved en praktisk uddannelse. 
 
Forberedelser 
Du skal læse beskrivelserne af de 4 værksteder og prioritere dem efter hvilke du helst vil opleve. 
Du får lov at opleve 2 værksteder på dagen. Undersøg evt. også Borremose erhvervsefterskoles 
hjemmeside (https://as8544.wixsite.com/borremose). 

 

Program 
Tidspunkt Aktiviteter 
09.00 - 09.15 Ankomst og intro 
09.15 - 10.45 Blok 1 (de 4 fag arbejder) 
10.45 - 11.00 Pause 
11.00 - 12.30 Blok 2 (de 4 fag arbejder) 
12.30 - 13.00 Frokost, evaluering og afslutning 
 

Beskrivelser af værksteder 
Værksted Aktiviteter 

	  
Jern/	  metal	  

	  

I	  metalværkstedet	  vil	  du	  stifte	  bekendtskab	  med	  et	  rigtigt	  kreativt	  fag,	  hvor	  du	  vil	  
lære	  at	  bruge	  almindeligt	  håndværktøj.	  Du	  vil	  prøve	  at	  føre	  en	  ide	  ud	  i	  
virkeligheden,	  i	  samarbejde	  med	  en	  dygtig	  faglærer.	  Her	  blir	  man	  måske	  lidt	  
beskidt,	  men	  humøret	  er	  højt.	  	  

Blomster	  
	  

Vi	  skal	  i	  dette	  fag,	  være	  kreative	  og	  arbejde	  med	  blomster.	  Vi	  tager	  udgangspunkt	  
i	  alle	  naturens	  glæder	  og	  du	  lærer	  at	  lave	  et	  flot	  stykke	  binderi.	  Så	  har	  du	  lyst	  til	  at	  
se	  nærmere	  på	  faget	  hvor	  vi	  leger	  os	  gennem	  opgaverne,	  så	  er	  det	  helt	  klart	  
blomster	  du	  skal	  vælge.	  

Auto	  

Auto	  er	  faget	  for	  dig	  der	  har	  benzin	  i	  blodet,	  og	  måske	  interesserer	  dig	  for	  biler,	  
motorer	  osv.	  Undervisningen	  foregår	  i	  værkstedet,	  hvor	  der	  er	  masser	  af	  
muligheder	  for	  at	  udfolde	  sig,	  uanset	  om	  man	  makker	  med	  en	  motor	  eller	  andre	  
dele.	  	  

Kosmetolog	  
	  

Interesserer	  du	  dig	  for	  skønhed	  og	  sundhed,	  eller	  går	  du	  rundt	  med	  en	  frisør	  eller	  
kosmetiker	  i	  maven	  –	  så	  er	  dette	  faget	  for	  dig.	  I	  skal	  lave	  jeres	  egen	  ansigtsscrub	  
og	  efterfølgende	  prøve	  den	  af.	  Forkælelse	  er	  nøgleordet,	  og	  det	  vil	  I	  kunne	  
mærke!	  
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Praktisk information 
• Dato: 4. April 2018 
• Tid: kl. 09.00-13.00 
• Sted: Borremose Efterskole, Løgstørvej 170, 9610 Nørager 
• Kontaktoplysninger hos Borremose: Forstander Marianne Slot, tlf. 22635107. 
• Forplejning: Der gives frokost, lad madpakken blive hjemme 
• Skolen skal ringe på dagen, hvis de bliver forsinket 
• Pigerne skal medbringe egen computere 
• Tag praktisk tøj på, der kan tåle at blive beskidt 


