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Nyhedsbrev forår 2017 
 

Som denne gang især handler om de mange nye praktik- og 

undervisningssteder, vi har fået fremtryllet: 

 

 

Motorcykelværksted 
 

Martin Brown styrer løjerne i vores nye. Her er det 

Victoria, der er i gang med en af de store skræmmende 

maskiner. 
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Frisør  
 

Petra kommer fra Færøerne og 

har haft sin salon på Østerbro i 

10 år.  

Her er der mulighed for at 

snuse til frisørfaget  

 

 

 

 

Købmandsbutik  
 

Vores køkkenpraktiksted, Baglokalet, har nu endelig fået åbnet sin købmandsbutik i 

baghaven. Her huserer Jonn såmænd også, og i Baghaven, som butikken smart nok er 

døbt, er det muligt at prøve kræfter med rigtig god, gammeldags købmandskab. 

 

  
Silas er rigtig glad for at lære nyt om butiksdrift. 
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Bowlingcenter 
 

Gitte byder velkommen i 

bowlingcentret, som også 

byder på praktikmuligheder i 

køkken, reception og 

ejendomsservice. 
 

 

 

 
 

 

 

Sportsforretning og 

lager 
Vores nye praktikansvarlige, 

Morten Stender, har netop 

fået en aftale med Sport 

Outlet på Amager.  

Her der praktikmulighed i 

både butik og på lageret. 

 

 

 

 

 

Reklame og marketing 

KONG FU på Nørrebro og Herlev er stedet, hvor man kan komme til 

at arbejde med alt fra at trykke T-shirts på Kong Fu's eget 

tekstiltrykkeri, lave grafiske designs, arbejde med at udvikle sociale 

medier og websites. Det er også muligt være med til både de kreative 

udviklingsmøder og de konkrete produktioner. 
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Fields, Magasin og Rema1000   

Skolen har netop landet en praktikaftale med MAGASIN, (både lageret ved Fields og 

MAGASIN ved Kongens Nytorv), og vi har også aftalt samarbejde med REMA1000. 
 

 Husker I alle de andre praktiksteder, ellers kommer de populæreste her: 

 

 Klinikken Mynthe (Kosmetolog) 

 Oasen (Heste) 

 Baglokalet (Køkken) 

 Hvidovre Hospital 

 FAKTA 

 Shark-gaming(IT) 

 

 Skovhjælperne 

 Gokartcenter 

 Tømrer 

 Blomsterbutik 

 Musikstudierne 

 Automekaniker 

 
 

 

 

 

Nyt studie 

For at sikre ro og små hold 

har skolen fået endnu et 

studie. Det ligger på 

Østerbro og styres af 

Morten Buchholz, der her 

ses sammen med Matthew, 

som nu er færdig med sin 

STU og godt på vej ud i 

verden som praktikant i en 

pladeforretning. 
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Nyt bosted (§107) 
 

Og så er vi endelig og langt langt langt om længe blevet godkendt til og har etableret to 

bosteder! Vi begynder med en dejlig lejlighed ovenpå Oasen og en på Borups Allé.  

Hver lejlighed kan huse to unge. Vi regner med indflytning inden sommerferien. 

 

   
   

  
                                                                         First Class 

Elevnyt 
  

 

Her har eleverne igen været til 

stævne og vundet flotte 

uforanderlige rosetter. 

 

Både Nanna, Sarah og Sacha er 

meget stolte over de nyvundne 

rosetter fra seneste 

stævne. 
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Turene fortsætter 

Erhvervsskolens afdeling på Borups Allé tager på tur ud af huset hver anden fredag.  

Det gør vi for at skabe et anderledes rum for læring, træne eleverne i at færdes i byrummet, 

give eleverne mulighed for at dele deres interesser og give dem oplevelser med kultur og 

samfundsrum i deres egen by. 

Den 3. marts tog vi på elevernes opfordring til Tøjhusmuseet for at se en udstillingen om livet 

for flygtninge på vej til Europa.  

Udstillingen skabte en rigtig god debat både eleverne imellem og mellem lærere og elever.  

Dertil var særudstillingen om livet for Danmarks udsendte, hele vejen fra teenageværelset til 

Camp Bastian og tilbage til modtagelsen i Danmark, et stort hit.  

Især mødet med en patruljevogn efter en vejsidebombe gjorde indtryk på eleverne, hvilket 

senere førte til en god debat om Danmarks militære engagement ude i verden. 
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Personalenyt 

Skolen har fået et sekretariat. Her sikrer Marianne Funk og Susanne Marie Salskov (ansat 1. 

februar) skriftligheden i forbindelse med afrapportering til 

kommunerne og styrer ellers stort og småt fra kontoret på Borups 

Allé.  Udover kontorarbejde har både Susanne og Marianne 

kontaktelever og underviser, ligesom resten af skolens personale.   

Vi har også ansat to nye lærere; Morten Stender Hansen og Karin 

Tarp Sommer. Alle tre bør I læse mere om på vores hjemmeside: 

www.dinstu.dk 

 

Sådan ser Susanne ud :-)  

Overenskomst 

Skolen har til alle parters udelte tilfredshed tegnet endnu en overenskomst med 

Uddannelsesforbundet. 

 

Oasen inviterer. 

Der er altid gang i den ude på Oasen. Så her kommer en invitation til åbent hus den 20. maj 

kl. 10-14. Her bliver det muligt at opleve hverdagen på gården, men også få smuk ridning at 

se. Traditionen tro er der dejlig frokost ved en af de omkringfarende pølsevogne fra Harrys 

Place. Til vovehalsene er der mulighed for en vild tur i prærie – eller hestevogn - ”Life in the 

fast Lane…” som vi kalder det. 

 

Og til sidst: 

Husk alle indskrivninger og besøg stadig kun aftales med enten Thomas eller Tanja. 

 

Venlig hilsen og vi ses ved Harrys mobile pølsevogn.. 

Erhvervsskolen af 2011 


