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Nyhedsbrev efterår/vinter 2017  

Nye lokaler på Amager 

Igennem de sidste år har vi som bekendt undervist eleverne fra Oasen og Baglokalet i lokaler 

i selve boldklubben. Det blev efterhånden lidt trangt, så da et lejemål på Englandsvej 47 blev 

ledigt, slog vi til. Lokalerne ligger lige op ad boldbanerne, og det er fremover her, 

udgangspunktet er for de elever, der skal til Baglokalet eller Oasen - eller til andre aktiviteter 

på Amager i øvrigt. 

 

Der er to hyggelige undervisningslokaler og et fint og elegant køkken. Der er mulighed for i 

løbet af kort tid at leje yderligere rum, hvis det skulle vise sig nødvendigt. 
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Nye praktiksteder 

Først og fremmest skal vi nævne vores aftale med STU-stedet MS-Sixtus 

MS-Sixtus har hjemme på Ny-Holmen i det store militære område og tilbyder en række 

spændende praktiksteder inde for især sejlads og vedligeholdelse af bådene, men der er også 

lagerarbejde, Falck-praktik, ”Ø-vedligeholdelse” og andre spændende tilbud: 

 

 

 

 

 

Lidt udenfor Københavns havn ligger den kunstigt anlagte ø Middelgrundsfortet. Øen som 

blev opført i slutningen af 1800-tallet fungerer i dag som aktivitetsområde primært 

administreret af spejderne. Her vil man kunne opleve ø-livet og de stille omstændigheder, 

blot få kilometer fra hovedstaden. Her er så stille at man kan høre græsset gro.  

.  

 

 

 

 

 

På øen rydder vi op, klipper buske, slår græsset, passer får og nyder det at være ude i 

naturen 

I kan læse mere her: http://mssixtus.dk/ 

 

Low-Skate Academy.                                             ´ 

En skaterskole på Østerbro, hvor man som praktikant hjælper til med de forskellige praktiske 

gøremål og selvfølgelig også kan ”skate”, hvis det skulle ønskes af nogen. 
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Arbejdsopgaver for elever hos LOW-Skate Academy er blandt andet: 

  

- Lageransvarlig 

- Byggeansvarlig / assistent, for ramper og grind-bokse og andre rekvisitter 

til skate-park og skate-undervisning   

- Reparation af Rulleskøjter, Skateboard og Løbehjul  

- Opstilling af rekvisitter og ramper til arrangementer og events  

- Fotografering 

- Transport  

- Oprydningsarbejde 

- Produktion af genbrugsprodukter. 

- Opsøgende arbejde for genbrugsmaterialer  

- Assistance til serigrafi t-shirt-tryk. 

 

Læs mere her: https://lowacademy.dk/ 

 

Sy -og Designbutik 

 

I butikken La/Møf får man et indblik i designverdenen med fokus på mønsterkonstruktion og 

syning samt kundebetjening og daglig drift af en tøjbutik. Man lærer alt om processen fra ide 

til færdigt resultat. Inden for design er der forbindelser til mange fagområder, som vi i bedste 

fald kan hjælpe videre med i det ordinære uddannelsessystem - eksempelvis: 

• skrædder 

• syerske 

• kopist 

• mønsterkonstruktør 

• produktion 

• stylist 

• designer 

• tegner 

• forretning 
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Strikkebutik 

 

• Opfyldning 

• At strikke og hækle - gerne helt fra bunden af 

• At strikke på strikkemaskine. Vi strikker ting op som bliver sat til salg i butikken, tage del i  

   tekstile designprocesser, som senere kan udvikle sig til et produkt. 

• Lave vinduesudstilling 

• At sy på symaskine og overlocker 

• Vedligeholdelse af webshop (Wordpress/ Woocommerce)  

 

 

Brolæggerpraktik 
 

 

Praktiklærer Jens V. udtaler: ” Et spændende og hårdt arbejde, der skiller fårene fra bukkene 

op mod jul…” 
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E-sports 

 

 

Mange af vores elever på erhvervsskolen bruger meget tid på computerspil i deres fritid. Og 

det kan der være meget læring i. Hvis man arbejder systematisk med at forbedre sine evner 

kan computerspil løfte læring i kommunikation, problemløsning og systematisk tænkning. 

Men for at læring kan finde sted kræver det, at man arbejder på at forbedre sine evner – at 

man hele tiden har fokus på at forbedre sit spil. En dygtig spilcoach som kan vejlede og give 

feedback på et spil samt skabe et rum for refleksion og tid til at undersøge hvad, der sker i et 

spil. I processen hvor man aktivt evaluerer situation og strategier kan man løfte værdien og 

frigøre læringspotentialet i computerspillet. Det er ofte den proces som mangler når man 

sidder alene på sit værelse og spiller spil alene. Vi har derfor på Erhvervsskolen af 2011 i 

samarbejde med Copenhagen E-sport sat computerspil på skemaet – med opstart i januar 

2018. Elever på Erhvervsskolen af 2011 vil få tilbud og 3 timers ugentlig undervisning under 

kyndig vejledning af en professionel coach. 

Husker I alle de andre praktiksteder, for de er her stadigvæk: 

  

• Hudplejeklinikken Mynthe 

• Oasen 

• Baglokalet 

• Hvidovre Hospital 

• FAKTA 

• Føtex 

• Sportsforretning 

• Praktik på plejehjem 

• Motorcykelværksted 

 

• Skovhjælperne 

• Gokart Center 

• Tømrerværksted 

• Blomsterbutik 

• Musikstudierne 

• Automekanikeren 

• Bowlinghal 

• Købmandsbutik 

• Reklamebureau 
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Ny praktik-samarbejdspartner: Futurum Børn & Unge. 

Indehaver Sercan er uddannet pædagog og har siden 2001 arbejdet med børn og unge med en 

bred vifte af forskellige problemstillinger indenfor kriminalitet, integration og psykiatrien. 

Har arbejdet en del år som ungdomskonsulent, med etablering og opfølgning på arbejds-

praktikforløb for de unge, samt opsøge virksomheder for at skaffe praktikpladser. Han har nu 

etableret eget virksomhed Futurum Børn & Unge, hvor en stor del af arbejdet foregår i 

samarbejdet med forskellige kommuner, skole- og behandlingstilbud, støttekontakt- og 

mentoropgaver. Vi bruger flittig Sercans store netværk af praktiksteder og indtil nu, har han 

leveret alt, hvad vi har efterspurgt – så velkommen til Sercan og Futurum. 

Små kort videoer 

Så har vi haft filmproducer Ilia til at lave små fine filmklip med vores elever, så man kan 

danne sig et lille overblik over de mange praktik -og undervisningsforløb. 

http://www.dinstu.dk/component/content/article/90 

 

 

Her ser vi mester-topfotografen til vores sommerferieafslutning i Baglokalets lokaler 

Personalenyt 

Mere uddannelse til de ansatte 

Hen over foråret kører vi - for alle ansatte - samarbejde med Center for autisme et langt 

sammenhængende forløb om autisme blandt andet med fokus på angst og selvopfattelse.   

I samarbejde med Psykiatrifonden, sender vi medarbejdere på forskellige kurser i løbet det 

kommende forår, og forsøger os endvidere med Case-baseret supervision ligeledes i 

samarbejde med Psykiatrifonden. 

 

http://www.dinstu.dk/component/content/article/90
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Nye kolleger 

I løbet af efteråret har vi ansat Marlene, Nanna, Rasmus, Andreas, Janne, Hans, Signe og 

Jeanette. Det var jo ret mange - så der nok nemmest, at I læser om dem her på vores 

hjemmeside: http://www.dinstu.dk/personale 

Og til sidst lidt socialt:  

 

Som vanen byder, vandt vi alt, hvad der kunne vindes i turneringen med de andre STU-skoler 

 

 

Pigerne tog til Møn lige inden sommerferien endda med nogle de piger, der først skulle 

begynde efter ferien 
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De første uger efter sommerferien drog vi afsted på lejrtur. Det blev til to hold, hvor stort set 

alle de 15 nye elever kom med - på den ene eller anden måde. Og med disse 

stemningsmættede sommerbilleder er det slut med nyheder for denne gang. 

 

 

   

                    

 

Med venlig hilsen 

Personalet på Erhvervsskolen 
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