
 
 

 
 

Erhvervsskolen af 2011 - Mimersgade 60, 2200 Kbh. N.  -  Tlf. 2071 3311                                                                                         Side 1 af 5  

Nyhedsbrev april 2021 
 

Vi håber alle har nydt påsken og det noget blandede aprilvejr. På Erhvervsskolen af 2011 ser vi frem til et 
forår sprængfyldt med spændende indsatser og nye tiltag, der tilgodeser en endnu bredere elevgruppe.  
Læs videre og bliv klogere på bl.a. opgradering af IT-muligheder, et elevbåret ombygningsprojekt og det nye 
“kreative hus på Glasvej”.  
Og så fortsætter vi præsentationen af husets dygtige medarbejdere – i denne udgave vores afdelinger på 
Amager.  
 

Opgradering af IT-undervisning  
Fra april opgraderer vi IT-undervisningen på Erhvervsskolen med en række nye fag: Teknik, digitalt design, 
softwareudvikling og Quality Assurance (test og kvalitetssikring). Fagene retter sig mod unge, der har mod på 
strukturerede forløb med stort fokus på kompetencer, der er målrettet arbejdsmarkedet. Eller som kan 
bringe dem videre til f.eks. uddannelse indenfor datateknik.  
Opgraderingen sker på baggrund af elevønsker om mere specialiseret IT-viden og lyst til at eksperimentere 
med de mange digitale muligheder. 
Det er en naturlig udvikling, i og med at vi det seneste halve år har udvidet antallet af IT-LABs på 
afdelingerne, og ansat nogle af de bedste kræfter til at løfte opgaven. Senest Jørgen Søgaard, der kommer 
fra et job som uddannelsesleder på EUX-TEC og har stor erfaring med at opbygge IT-uddannelser. 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
Når eleverne tager over 
På Oasen, vores bondegård på Amager, har vi en campingvogn ved siden af stalden, som især har været 
brugt til de meget populære overnatninger før corona. I lyset af behovet for ekstra opholdsplads i corona-
perioden blev det besluttet at inddrage campingvognen - hvilket nu er blevet til et fælles projekt for fem 
meget forskellige elever fra både rideholdet og byggeholdet. Et renoveringsprojekt, der kombinerer 
elevinitiativ, genanvendelse og udeliv i et konkret forløb med tydeligt resultat.  
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54% 
job/uddannelse

35% jobcenter

11% pension

Fuldført STU 2020

 

Det er de unge, der har tovholdet på ombygningen – nedrivning, 
indretning, design og opbygning med genbrugsmaterialer. Deres vision for 
campingvognen er at skabe sted, hvor man kan finde ro, alene eller i små 
grupper, når der er behov for det. En vision, der har udviklet sig til også at 
omfatte et uderum med plantekasser, lounge og overdækket terrasse. Og 
ja, billedet til venstre er et, de unge har valgt til at illustrere deres vision. 
 
 

En elev har taget têten på indretningen, med udgangspunkt i egne erfaringer med autisme og klare ideer om 
hvilke farver og materialer, der skaber et godt rum. Fire andre elever spartler, måler, udregner og bygger op. 
Der foregår en løbende inspiration og udveksling af ideer om indretning og byggeri med billeder, fortællinger 
og samtaler, mens arbejdet står på.   
 
Som det er sædvane på Erhvervsskolen, har vi allokeret pædagogiske og fagprofessionelle ressourcer til at de 
unge kan gennemføre projektet. Der arbejdes ud fra elevernes personlige og sociale udgangspunkt, og den 
individuelle dagsform. Samtidig er der fokus på et fagligt indhold – med matematik, ADL og håndværk.  
Alt sammen kompetencer, de unge kan bruge fremover. 

  

Videre efter endt STU 
Vi ser det som vores fornemmeste opgave,  
at de unge bruger årene på Erhvervsskolen af 2011  
som springbræt til et nyt sted i deres liv.  
56% af de elever, der fuldfører STU hos os,  
kommer videre i uddannelse eller job, og  
vi har ofte elever som kommer på besøg  
efter flere år og fortæller om de mål,  
de allerede har nået i deres unge liv.  

 

Nyt internt praktiksted 
På Erhvervsskolen af 2011 har vi en række interne praktiksteder, hvor eleverne kan afprøve forskellige fag. 
Praktikstederne er små virksomheder, hvor der er mulighed for at få pædagogisk støtte i trygge omgivelser, 
mens man prøver et nyt fag af. Det er virksomheder vi har langvarige samarbejder med, og som indgår på 
vores uddannelsesdage og andre fælles arrangementer.  
RR Teknik i Dragør er nyeste skud på stammen: Hos RR laver 
Johnny og Jamie Rahbek (far og søn) amerikanerbiler på 
værkstedet på Tømmerupvej. Johnny er tidligere europamester i 
drag-racing, og værkstedet er fyldt med gamle biler og gode 
historier. 
Vi har haft elever hos Johnny og Jamie det seneste år, og har 
fået de bedste anbefalinger fra både elever og lærere. Derfor 
har vi valgt at knytte RR Teknik til os som internt praktiksted.  
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Det kreative hus på Glasvej 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

I løbet af foråret åbner vores ”Kreative hus” på Glasvej på Nørrebro. På afdelingerne på Bragesgade og 
Borups Allé er der stor efterspørgsel efter flere udfoldelsesmuligheder til musik, billedkunst, 
bevægelse og andre kreative fag og værksteder. Den efterspørgsel indfrier vi nu, idet vi rykker ind i nye 
lokaler, der fleksibelt kan rumme forskellige typer af aktiviteter. Til det ”Kreative hus” hører en mindre 
have med udendørsmuligheder for de unge – og her er også mødelokaler til de møder, der fortsat 
gennemføres fysisk. 

Hvem er vi? 
Vi er mange medarbejdere på skolens forskellige afdelinger. I sidste nyhedsbrev introducerede vi 
ledelsen på Erhvervsskolen af 2011. Denne gang kan du møde medarbejderne på Saltværksvej, i 
Motorværkstedet og vores produktionskøkken på Sundbyvestervej: 

Julie Theander er lærer på Saltværksvej. Hun er kontaktlærer og underviser i dansk, historie, 
samfundsfag og køkken. 
Julie er uddannet lærer med linjefag i dansk, historie og specialpædagogik. Hun har 5 års 
erfaring fra Behandlingsskolerne som lærer, leder og læringsansvarlig. Julie har desuden 
deltaget i supervisionsprocesser og har taget kurser i seksualundervisning. 

 
 
Andreas Rasch er idrætslærer på Saltværksvej. Han er kontaktperson og underviser i 
forskellige former for fysisk træning. 
Andreas er uddannet fysioterapeut, friluftsinstruktør og fitnessinstruktør. 
Tidligere har han været mentor og træner for unge indenfor autismespektret, og 
undervist i sanseintegrationstræning. Han har flere års erfaring med genoptræning af 
borgere i alle aldersgrupper indenfor det kommunale område. 

 
 
Morten Svendsen er lærer på Saltværksvej. Han er kontaktlærer og underviser i 
matematik og IT. 
Morten er uddannet lærer i matematik, idræt, samfundsfag og historie, og er desuden 
cand.pæd.IT. Han har arbejdet som lærer siden 2014 og har især beskæftiget sig med 
implementering af IT i undervisning. Han har stor erfaring med anvendelsen af LEGO 
Mindstorm og 3-D modellering, som er efterspurgt af mange elever. 
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Rasmus Vig Dam-Jensen er lærer på Saltværksvej. Han er kontaktlærer og underviser i 
e-sport, engelsk, dansk og udeliv. Rasmus er også praktikkoordinator. 
Rasmus er lærer med linjefag i historie, engelsk og samfundsfag og har mere end 5 års 
erfaring fra STU/som mentor for unge med dysfunktionel livsbane. 
Han har tidligere arbejdet 9 år som TV-producer og været ansat i Forsvaret, hvor 
konflikthåndtering, forhandling og konfliktnedtrapning har været hovedfokus. 

 

Vivi Reinhold er underviser på Saltværksvej. Hun er mentor og underviser i køkkenet. 
Vivi er uddannet socialformidler og har i mange år beskæftiget sig med ungdomsrådgivning og 
beskæftigelse, bl.a. som virksomhedskonsulent og leder af Arbejdsmarkedscentret i Høje-
Taastrup Kommune. 
Vivi er desuden uddannet Supervisor fra Kempler-Instituttet, systemisk terapeut og har 
voksenpædagogisk grundkursus. 
 

Boye Vedsted er ansat som underviser på Motorværkstedet. Han er kontaktperson og 
underviser i motorlære.  
Boye er uddannet automekaniker og har tidligere arbejdet som faglærer på Roskilde 
Teknisk Skole. Han har efteruddannelse indenfor bl.a. eldrevne køretøjer og sikkerhed – 
og har desuden uddannet sig indenfor læringsstile og kontaktlærer-rollen.  

  

Mikkel Belgsting er ansat som underviser på Motorværkstedet.  
Han er kontaktpædagog og underviser i motorlære. 
Mikkel er uddannet socialpædagog og har taget pædagogiske fag på DPU. Han har også flere 
relevante kurser indenfor motorlære. 
Han har mange års erfaring med målgruppen fra bl.a. Ballerup kommunes støtteteam, 
ungeprojekter i Værebro og ungdomsklub, og har særlig erfaring med udadreagerende unge. 
Mikkel har tidligere arbejdet med produktion og ledelse i musikbranchen. 

 
Cathrine Jerrik er ansat som underviser i Erhvervsskolens produktionskøkken. 
Hun er uddannet kok og har en BA i Human Ernæring. 
Cathrine er uddannet på Kong Hans og har arbejdet på restauranter i bl.a. Paris og New 
York. Hun har været kokkelærer i Frankrig og de seneste mange år især beskæftiget sig 
med undervisning i forskellige sammenhænge. 
Cathrine har flere års erfaring med Erhvervsskolens målgruppe, og har undervist unge på 
TV GLAD. 
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Uddannelsesnyt 
Thomas Vørnle og Tanja Molbech afslutter i juni begge en Master i Uddannelsesledelse på DPU. Det er 
en uddannelse med fokus på ledelse af professionelle og læring, og en lang række klassiske 
ledelsesdiscipliner. Arbejdet med masteruddannelsen har medført flere initiativer i organisationen i 
bestræbelsen på at skabe de ideelle læringsrum for eleverne gennem ledelse af vores engagerede 
lærerstab.  
Med afslutningen af deres Master er Erhvervsskolen af 2011 styrket ledelsesmæssigt – og de har nu 
mere tid til at udvikle skolen. 
 
Caroline Jacobsen, vores pædagogiske koordinator og studievejleder, er startet på den 2-årige 
vejlederuddannelse på Københavns Professionshøjskole. Det betyder, at vi nu har to medarbejdere, 
der er i gang med vejlederuddannelse. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

   
   
                 Thomas Vørnle                     Tanja Hoffmeyer Molbech 
                          Leder af skole og botilbud                                          Daglig leder af STU 


