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Tilbud til mellemtrinnet

Tilbud til udskolingen

Tilbud til lærere
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Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier og Social- og Sundhedsskolen Herning har i 
dette hæfte samlet de tilbud, vi har til elever og lærere på mellemtrinnet og i udskolingen. 

Forløbene tager udgangspunkt i vores brede vifte af erhvervsuddannelser og lægger sig op 
ad folkeskolens ønske om øget fokus på praksisfaglighed, på de faglige mål samt målene for 
det obligatoriske emne ”Uddannelse & job”. 

Målet for tilbuddene er, gennem et stort fokus på karrierelæring og kreativitet, at skabe 
nysgerrighed og engagement hos eleverne gennem praksisnære forløb, som samtidig også 
kan give både elever og lærere øget viden om erhvervsuddannelserne, og hvilke job- og 
karrieremuligheder erhvervsuddannelserne åbner dørene til.

Viden og oplevelser på egen krop er afgørende for, at flere unge og deres forældre får øje på 
de mange muligheder, der er inden for erhvervsuddannelserne og erhvervslivet. 

Alle forløb bygger på praksis- og anvendelsesorienterede elementer, ligesom der også vil 
være en oplagt mulighed for at koble tilbuddene med “åben skole”-aktiviteter, hvor man kan 
inddrage forældre, virksomheder og lærlinge som rollemodeller. 

Vi håber, at I finder tilbuddene interessante og relevante. I er altid velkomne til at kontakte 
os, hvis I ønsker et samarbejde.

Venlig hilsen

Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier og Social- og Sundhedsskolen Herning
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Kære skoleleder/underviser



• En del af vores tilbud er mobile og kan derfor foregå på den lokale skole. Kig efter: 
 
 
 
 
 

• Udgifter til transport af elever til og fra erhvervsskolerne ligger ved den enkelte  
grundskole. 

• Elevdeltagelse i tilbud fra kataloget er gratis for den enkelte grundskole.  

• Erhvervsskolerne forventer, at mindst én lærer fra hver tilmeldt klasse deltager aktivt i 
tilbuddene fra kataloget. Læreren følger eleverne og har det pædagogiske ansvar. 

• Der kvitteres fra erhvervsskolernes side ved tilmeldingen. Dette er grundskolens 
bekræftelse på deltagelse i det ønskede tilbud. Desuden sendes et aftaledokument 
med oplysninger om tidspunkt, sted og evaluering til den deltagende skole. 

• Efter hvert forløb laves der en elektronisk evaluering med de deltagende elever. 

• Tilmelding sker elektronisk på skolernes hjemmesider og efter ”først til mølle”- 
princippet. 

• Tilmelding til tilbud fra kataloget er bindende. Udeblivelse vil medføre et gebyr på 
2000 kr., som efterfølgende opkræves af den pågældende erhvervsskole. 

• Ved arrangementerne kan der blive taget billeder/video til brug i markedsføring af 
tilbuddene. Det er den enkelte underviser i grundskolen, der skal sørge for at indhente 
tilladelser til at tage billeder samt gøre opmærksom på eventuelle elever, der ikke må 
fotograferes.
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Uddannelse og job

Bliv klog
på erhvervsuddannelserne

HVAD ARBEJDES DER MED?
Kom på en spændende rundvisning, hvor I bliver klogere 
på vores forskellige uddannelser. I vil også få en opgave i 
et værksted, hvor I får mulighed for at arbejde kreativt og 
praksisfagligt.

HVAD LÆRER ELEVERNE?
Der arbejdes med følgende mål:

• Eleven kan beskrive sammenhænge mellem  
personlige mål og uddannelse og job.

• Eleven kan beskrive sammenhæng mellem  
uddannelser og job. 

• Eleven kan beskrive sammenhænge mellem job, 
arbejdsliv og fritidsliv.

FØR OG EFTER
Før: 
Læs om de forskellige erhvervsuddannelser på ug.dk og 
herningsholm.dk. 
 
Undersøg, hvilke erhvervsuddannelser der har mulighed 
for en EUX, og hvilke muligheder det åbner for. Eleverne 
kan reflektere over “det gode design”.
 
Kig på design fra de store møbelklassikere, fx Arne Jacob-
sen eller Hans Jørgen Wegner. 

Efter: 
Tag evt. på virksomhedsbesøg hos en lokal håndværker. 
Arbejd videre med opgaven fra værkstedet der- 
hjemme.

PRAKTISK
Alt efter deltagerantal arbejdes der enkeltvis eller i grup-
per. Tag gerne tøj på, der må blive lidt beskidt. En dags 
varighed ca. kl. 8.30-12.30.

STED
Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier 
Lillelundvej 21 
7400 Herning

TILMELDING
Web: herningsholm.dk/grundskoletilbud

Tilmeldingen åbner 1. juni 2021.

5.-6. KLASSE5.-6. KLASSE



Bliv klog
på erhvervsuddannelserne

Matematik og håndværk & design

Design og byg
et fuglehus

HVAD ARBEJDES DER MED?
Matematikken anvendes i praksis på værkstederne i dette 
forløb. Eleverne starter med at designe, tegne og udvælge 
et ’vinder-fuglehus/-foderbræt’ hjemme på skolen.

Herefter produceres dette i tømrerafdelingen, hvor selve 
træskelettet laves, og efterfølgende lægges der metaltag 
på fuglehuset/foderbrættet i blikkenslagerværkstedet.

HVAD LÆRER ELEVERNE?
Der arbejdes med følgende mål:

Håndværk & design 
• Eleven kan anvende værktøjer, redskaber og maskiner 

forsvarligt til forarbejdning af materialer. 
• Eleven kan forarbejde materialer i forhold til produk-

tets form, funktion og udtryk. 
• Eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyt- 

tet til egen produktfremstilling. 

Matematik: 
• Eleven kan anvende geometriske metoder og beregne 

enkle mål. 
• Eleven kan gennemskue geometriske egenskaber og 

se sammenhænge i geometrisk tegning og måling.

FØR OG EFTER
Før:
Lav en idéudviklingskonkurrence på skolen, der hand- 
ler om, hvem der kan designe og tegne det flotteste fugle-
hus/foderbræt. 
 
Efter:
Efter besøget kan matematiktimerne bruges til at efter-
kalkulere og udregne en salgspris på fuglehuset/foder-
brættet. 

Huset kan måles og derved kvalitetssikres, så huset har de 
mål, der var i udgangspunktet. I billedkunst kan fuglehuset/
foderbrættet males. I dansk og evt. engelsk kan man arbej- 
de med markedsføringen af produktet.

PRAKTISK
Tag gerne praktisk tøj på. Send gerne flere lærere med, evt. 
en håndværk & design-lærer — der er mulighed for at blive 
inspireret. En dags varighed kl. 8.30–14.00. 

STED
Mobilt forløb

TILMELDING
Web: herningsholm.dk/grundskoletilbud

Tilmeldingen åbner 1. juni 2021.

5.-6. KLASSE4.-5. KLASSE
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Designer for en dag

HVAD ARBEJDES DER MED?
Der arbejdes på tværs af frisør- og snedkerafdelingerne 
med begrebet design. Eleverne skal udarbejde moodboards 
efter egen inspiration. 

Eleverne kan fremstille en minimodel af et møbel eller brug-
skunst, et foderbræt/fuglehus, mobilholder eller lignende. 
De kan også vælge at arbejde på øvelseshoveder med 
fletteteknikker. 

Generelt arbejdes der med begreberne design og funk-
tionalitet.

HVAD LÆRER ELEVERNE?
Der arbejdes med følgende mål:

Håndværk & design: 
• Eleven kan anvende værktøjer, redskaber og maskiner 

forsvarligt til forarbejdning af materialer. 
• Eleven kan forarbejde materialer i forhold til produk-

tets form, funktion og udtryk. 
• Eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyt- 

tet til egen produktfremstilling. 

Billedkunst: 
• Eleven kan fremstille billeder i flere lag. 
• Eleven kan udtrykke idéer og betydninger visuelt.

 

FØR OG EFTER
Før:
Man kan evt. tværfagligt i dansk og billedkunst arbejde med at 
lave et portræt af en stor dansk møbeldesigner og herunder 
italesætte møbelindustriens betydning for Danmark. Gå også 
gerne på ug.dk og læs om uddannelserne til snedker og frisør. 

Efter: 
De udarbejdede produkter kan præsenteres for de andre 
elever i klassen. 
 
Arbejdsprocessen kan beskrives, funktionaliteten af pro-
duktet vises frem, og derved får eleven mulighed for at 
evaluere egen præstation.

PRAKTISK
Praktisk/varmt tøj — da undervisningen foregår i et værk-
sted. En dags varighed kl. 9.00-13.00. 

STED
Undervisningen foregår: 
Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier 
Lillelundvej 21 
7400 Herning 
Bygning 29A

Kan også foregå på den enkelte grundskole.

TILMELDING
Web: herningsholm.dk/grundskoletilbud

Tilmeldingen åbner 1. juni 2021.

5.-6. KLASSE

Håndværk & design og billedkunst

5. KLASSE

8 –



– 9 

EUD-spillet

HVAD ARBEJDES DER MED?
EUD-spillet er et praksisfagligt og aktivt brætspil. I løbet af 
spillet vil eleverne få forskellige udfordringer, som skal løses 
enten praktisk eller teoretisk med hjælp fra den rette hånd-
værker. Alle opgaverne har fokus på samarbejde, overblik og 
praktisk arbejde med forskelligt værktøj og materialer. 

Målet med spillet er at udvide elevernes kendskab til de 
mange muligheder, der findes med erhvervsuddannelser.

HVAD LÆRER ELEVERNE?
Der arbejdes med følgende mål:

• Elever opnår kendskab til, at mange opgaver og 
udfordringer i hverdagslivet kan løses af faglærte 
håndværkere. 

• Eleverne øver sig i at løse praktiske opgave inden for 
forskellige håndværk. 

• Eleverne finder gennem samarbejde løsningen på 
opgaverne. 

Uddannelse & job: 
• Eleverne kan få viden om egne styrkesider og  

interesser. 
• Eleverne kan få viden om variation af karriereforløb. 
• Eleverne kan få viden om uddannelser, job og 

brancher.

 
FØR OG EFTER
Før: 
Vi anbefaler, at eleverne har arbejdet med Uddannelse & 
job og ungdomsuddannelser inden besøget, og at klassen 
har besøgt herningsholm.dk og evt. ug.dk. 

Efter:  
Efter besøget kan der fx arbejdes med drømmejob eller 
laves virksomhedsbesøg.

PRAKTISK
På forhånd skal eleverne være delt op i grupper af to. To 
timers varighed. 

STED
Mobilt forløb

Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier eller alternativt på 
den enkelte grundskole.

 
 
Spillet kan kombineres med en rundvisning på Herningsholm.

TILMELDING
Web: herningsholm.dk/grundskoletilbud

Tilmeldingen åbner 1. juni 2021.

5.-6. KLASSE

Uddannelse og job

4.-5. KLASSE



Kan du få en god idé?

HVAD ARBEJDES DER MED?
Der arbejdes overordnet med at styrke elevernes evne til 
at tænke innovativt og være entreprenante. Undervisnings-
formen er praksisorienteret og har fokus på at udvikle ev-
nen til at skabe, organisere, kommunikere og samarbejde. 

Eleverne bliver præsenteret for idégenerering og kreativ 
tænkning, hvor målet er at opfinde et produkt, der skaber 
værdi for andre. Forløbet afsluttes med elevernes eget 
salgs-pitch for deres produkt.

HVAD LÆRER ELEVERNE?
Eleverne skal skabe, udvikle, handle og samarbejde med 
udgangspunkt i digitale teknologier. Innovation og entre-
prenørskab kan udskilles i fire komplementære og indbyrdes 
afhængige dimensioner: Handling, kreativitet, omverdens-
forståelse og personlig indstilling. 

Der arbejdes med elementer af innovation og entreprenør-
skab inden for alle kompetenceområder i innovation og en-
treprenørskab som emne.

 
FØR OG EFTER
Før: 
Eleverne kan prøve kræfter med at ”tænke ud af boksen”, 
så den innovative muskel kan varmes op. Se evt. et afsnit 
af ”Løvens Hule” på DRTV.

PRAKTISK
Forud for dagen skal eleverne være inddelt i grupper af to 
elever. En dags varighed kl. 8.30–14.00. 

STED
Mobilt forløb
 
Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier eller alternativt på 
den enkelte grundskole.

TILMELDING
Web: herningsholm.dk/grundskoletilbud

Tilmeldingen åbner 1. juni 2021.

5.-6. KLASSE

Innovation og entreprenørskab

5.-6. KLASSE

10 –
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Robotter og mennesker

HVAD ARBEJDES DER MED?
Vi arbejder med beherskelse af digitale designprocesser, 
digitalt sprog og løsninger af komplekse teknologiske ud-
fordringer ved programmering af Fable-robotter. 

Vi stifter bekendtskab med brugen af robotteknologi i 
vores samfund.

HVAD LÆRER ELEVERNE?
Der arbejdes med følgende mål: 

Matematik: 
• Eleven kan planlægge og gennemføre problem-

løsningsprocesser. 
• Eleven kan gennemføre modelleringsprocesser med 

inddragelse af digital simulering.  

Teknologiforståelse: 
• Eleven har viden om konstruktioner i blokbaserede.
• programmeringssprog og teknikker til systematisk 

fejlfinding og fejlretning af programmer. 

 
FØR OG EFTER
Før: 
Eleverne har kendskab til robotudvikling i samfundet.

PRAKTISK
Inden besøget skal eleverne være inddelt i grupper af to 
eller tre. Der er plads til maks. 28 elever på forløbet, og vi 
har 12 robotter til rådighed. 

En dags varighed kl. 9.00–14.00. 

STED
Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier 
Lillelundvej 21 
7400 Herning 

TILMELDING
Web: herningsholm.dk/grundskoletilbud

Tilmeldingen åbner 1. juni 2021.

5.-6. KLASSE

Matematik og teknologiforståelse

4.-6. KLASSE



Mig og mine

HVAD ARBEJDES DER MED?
Der arbejdes med sundhed, aldring, naturfag, kost, bev-
ægelse og kroppen.

Eleverne deltager i en sjov og lærerig dag, hvor de vil møde 
folk fra Social- og Sundhedsskolen. Eleverne guides igen-
nem forskellige workshops.

Alle poster omhandler emner, som er relaterbare til eleven, 
da de alle tager udgangspunkt i case-personerne Emma og 
Emil, som har samme alder, familier og udfordringer som 
eleven. Workshoppen kræver god plads. Eksempelvis en hal 
eller gymnastiksal.

HVAD LÆRER ELEVERNE?
Der arbejdes med følgende mål:

• Eleven lærer om mikroorganismer.
• Eleven lærer, hvilken betydning kost og bevægelse 

har for sundheden. 
• Eleven lærer, hvordan det føles af være  

funktionsnedsat.
• Eleven lærer om kroppens anatomi. 
• Eleven lærer om, hvorfor trivsel er vigtig for sund-

heden.

FØR OG EFTER
Før: 
Find og læs om case-personerne Emma og Emil, Lav agar-
prøverne på skolen, som bliver leveret på skolen. 

Forsøgsbeskrivelsen finder du her: 
sosuherning.dk/om-skolen/tilbud-til-grundskoler 

Efter: 
Hvad har jeg lært? I kan igennem dette link: 
sosuherning.dk/om-skolen/tilbud-til-grundskoler 
efterbehandle og evaluere tilbuddet.

Derudover må I endelig huske at tjekke, hvem der er den 
heldige vinder på vores Facebook-side.

PRAKTISK
Eleverne skal være inddelt i grupper af 3 personer.
Eleverne skal være i løst, praktisk tøj, da vi skal være 
aktive.

Medbring gerne papir og blyant, mobiltelefon (hvis elev-
erne har) og en drikkedunk.

Varighed ca. 4 timer.    
                          
Uge 41+43 - onsdag eller torsdag                               
Uge 10+11+12 - onsdag eller torsdag

STED
Mobilt forløb

Social & Sundhedsskolen Herning eller alternativt på den 
enkelte grundskole.

TILMELDING/SPØRGSMÅL
Rekrutteringsmedarbejder Kristina Andersson
Social & Sundhedsskolen Herning
M: kra@sosuherning.dk
T: 3016 9025

5.-6. KLASSE

Natur/teknologi og idræt

12 –
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Historie, matematik og fysik/kemi

Byg en blide
- en krigsmaskine fra middelalderen

HVAD ARBEJDES DER MED?
Elevernes opgave er at designe og bygge en affyringsme-
kanisme, der kan kaste eller skyde en tennisbold så langt 
som muligt og med størst mulig præcision — og samtidig 
være flytbar. Dette kaldes en blide. Eleverne bruger bræd-
der og andre materialer, de får udleveret.

HVAD LÆRER ELEVERNE?
Der arbejdes med følgende mål: 

Historie:
• Eleven får viden om middelalderens altødelæggende 

supervåben.  

Matematik:
• Eleven kan anvende geometriske metoder og beregne 

enkle mål.  

Fysik/kemi: 
• Eleven kan designe, gennemføre og evaluere  

undersøgelser i fysik/kemi. 

FØR OG EFTER
Før: 
På Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier skal I bygge 
kastemaskiner, som skal være holdbare og stå stabilt. Det 
er derfor hensigtsmæssigt, at eleverne får en indføring 
i kastemaskiner/blider og deres forskellige mekanismer, 
trekants-princippet og generel konstruktion. 
 
Brug evt. QR-koderne her til højre for at se film om emnet.

Efter:
Kastemaskinerne afprøves, og styrker og svagheder ved 
maskinerne evalueres. Der sættes fokus på, hvordan kas-
temaskinerne kan forbedres. Afslut med en fremlæg- 
gelse af det færdige produkt for forældre eller andre klasser.

PRAKTISK
Eleverne bedes have praktisk tøj og fodtøj på. En dags 
varighed kl. 8.30–14.00. 

STED
Mobilt forløb
 
Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier eller alternativt på 
den enkelte grundskole.

TILMELDING
Web: herningsholm.dk/grundskoletilbud

Tilmeldingen åbner 1. juni 2021.

5.-6. KLASSE7.-9. KLASSE
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Kan du få en god idé?

HVAD ARBEJDES DER MED?
Der arbejdes overordnet med at styrke elevernes evne til 
at tænke innovativt og være entreprenante. Undervisnings-
formen er praksisorienteret og har fokus på at udvikle ev-
nen til at skabe, organisere, kommunikere og samarbejde. 

Eleverne bliver præsenteret for idégenerering og kreativ 
tænkning, hvor målet er at opfinde et produkt, der skaber 
værdi for andre. Forløbet afsluttes med elevernes egen 
salgs-pitch for deres produkt.

HVAD LÆRER ELEVERNE?
Eleverne skal skabe, udvikle, handle og samarbejde med 
udgangspunkt i digitale teknologier. Innovation og entre-
prenørskab kan udskilles i fire komplementære og ind-
byrdes afhængige dimensioner: handling, kreativitet, om-
verdensforståelse og personlig indstilling. 

Der arbejdes med elementer af innovation og entreprenør-
skab inden for alle kompetenceområder i innovation og en-
treprenørskab som emne.

 
FØR OG EFTER
Før: 
Eleverne kan prøve kræfter med at ”tænke ud af boksen”, 
så den innovative muskel kan varmes op. Se evt. et afsnit 
af ”Løvens Hule” på DRTV.

PRAKTISK
Forud for dagen skal eleverne være inddelt i grupper af to 
elever. En dags varighed kl. 8.30–14.00. 

STED
Mobilt forløb
 
Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier eller alternativt på 
den enkelte grundskole.

TILMELDING
Web: herningsholm.dk/grundskoletilbud

Tilmeldingen åbner 1. juni 2021.

5.-6. KLASSE

Innovation og entreprenørskab

7.-9. KLASSE
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Uddannelse og job

Bliv klog
på erhvervsuddannelserne

HVAD ARBEJDES DER MED?
Kom på en spændende rundvisning, hvor I bliver klogere 
på vores forskellige uddannelser. I vil også få en opgave i 
et værksted, hvor I får mulighed for at arbejde kreativt og 
praksisfagligt.

HVAD LÆRER ELEVERNE?
Der arbejdes med følgende mål:

• Eleven kan beskrive sammenhænge mellem person-
lige mål og uddannelse og job.

• Eleven kan beskrive sammenhæng mellem uddannel-
ser og job. 

• Eleven kan beskrive sammenhænge mellem job, 
arbejdsliv og fritidsliv.

FØR OG EFTER
Før: 
Læs om de forskellige erhvervsuddannelser på ug.dk og 
herningsholm.dk. 
 
Undersøg, hvilke erhvervsuddannelser der har mulighed 
for en EUX, og hvilke muligheder det åbner for. Eleverne 
kan reflektere over “det gode design”. 
 
Kig på design fra de store møbelklassikere, fx Arne Jacob-
sen eller Hans Jørgen Wegner. 

Efter: 
Tag evt. på virksomhedsbesøg hos en lokal håndværker. 
Arbejd videre med opgaven fra værkstedet der- 
hjemme.

PRAKTISK
Alt efter deltagerantal arbejdes der enkeltvis eller i grup-
per. Tag gerne tøj på, der må blive lidt beskidt. En dags 
varighed ca. kl. 8.30-12.30.

STED
Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier 
Lillelundvej 21 
7400 Herning 

TILMELDING
Web: herningsholm.dk/grundskoletilbud

Tilmeldingen åbner 1. juni 2021.

5.-6. KLASSE7.-8. KLASSE
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Kend dine skills

HVAD ARBEJDES DER MED?
Bliv klogere på dine egne skills i forhold til uddannelsesvalg 
og karrieremuligheder. Gennem et veltilrettelagt spil (Hands 
On Game), hvor eleverne skaber et moderne samfund med 
hjælp fra forskellige medarbejdere med forskellig uddan-
nelsesbaggrund. Formålet er at blive klogere på samspillet 
mellem erhvervsvalg og en funktionsdygtig by.

Herefter afdækkes egne skills gennem gruppearbejde, der 
faciliteres af en underviser.

HVAD LÆRER ELEVERNE?
Der arbejdes med følgende mål:

• Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne 
ønsker og forudsætninger. 

• Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddan-
nelser og erhvervs- og jobmuligheder. 

• Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg 
og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere.

 
FØR OG EFTER
Før: 
Vi anbefaler, at eleverne inden besøget går ind på ug.dk og 
herningsholm.dk og undersøger de forskellige erhvervsud-
dannelser. 

Undersøg også gerne, hvilke erhvervsuddannelser der har 
mulighed for en EUX, og hvilke muligheder det åbner for.

PRAKTISK
Der arbejdes i grupper med 3-4 personer. Spillet faciliteres af 
undervisere fra Herningsholm, og elevernes klasselærer for-
ventes at være til stede. En dags varighed kl. 9.00-12.00. 

STED
Mobilt forløb
 
Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier eller alternativt på 
den enkelte grundskole.

TILMELDING
Web: herningsholm.dk/grundskoletilbud

Tilmeldingen åbner 1. juni 2021.
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Biologi og idræt

Sundt liv
og sunde aktiviteter

HVAD ARBEJDES DER MED?
Vi arbejder med WHO’s brede sundhedsbegreb. 

Vi vil lave aktiviteter, der fremmer den psykiske, fysiske og 
sociale sundhed. Vi vil arbejde med Borg-skala og lave en 
døgnrytmeplan over vores eget aktivitetsniveau.

En sjov dag med mange aktiviteter!

HVAD LÆRER ELEVERNE?
Der arbejdes med følgende mål:

• Eleven får viden om sammenhænge mellem sundhed, 
livsstil og levevilkår. 

• Eleven får viden om faktorer med betydning for  
kropsfunktioner, sundhed og kondition.  

• Eleven får viden om WHO’s sundhedsbegreb. Hvordan 
man kan arbejde med dette for at opnå et sundt liv 
med sunde aktiviteter. 

• Eleven får viden om, hvordan man ved hjælp af 
simple metoder kan planlægge og udvikle sin egen 
sundhed ved hjælp af Borg-skala og døgnrytmeplan. 
 

FØR OG EFTER
Før: 
Udfyld arbejdsarket på vores hjemmeside: 
sosuherning.dk/om-skolen/tilbud-til-grundskoler 
(klik evt. på linket i den elektroniske udgave.)

Efter: 
Hvad har jeg lært? Der kan udarbejdes en sundhedskon-
trakt individuelt/klassevis. Find sundhedskontrakten her: 
sosuherning.dk/om-skolen/tilbud-til-grundskoler

PRAKTISK
Løst praktisk tøj — da vi skal være aktive.  
Husk gerne en drikkedunk.
Varighed ca. 4 timer.

STED
Social & Sundhedsskolen Herning

TILMELDING/SPØRGSMÅL
Rekrutteringsmedarbejder Kristina Andersson
Social & Sundhedsskolen Herning
M: kra@sosuherning.dk
T: 3016 9025
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Sikkerhedskursus
Håndværk & design

INDHOLD
Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier udbyder et kort 
og intensivt sikkerhedskursus på 5 dage for undervisere i 
Håndværk & design. Det foregår i et yderst professionelt 
og kompetent miljø, som på alle måder vil ruste lærerne til 
at varetage deres undervisning forsvarligt og på en hen-
sigtsmæssig måde. 

Formålet med kurset er at opnå grundlæggende viden 
om og færdighed i de almindeligt forekommende arbejds-
funktioner ved betjening af maskinerne: rundsav, bånd-
sav, afretter/tykkelseshøvl, bænkslibemaskine, dekupør-
sav, trædrejebænk og håndholdt el-værktøj. Der vil blive 
undervist i maskinorientering og maskinbrug, herunder 
vedligeholdelse og maskinbetjening med stor vægt på ind- 
øvelse af sikre arbejdsvaner. 

Derudover vil man opnå kendskab til sikkerhedsregler, brug 
af hjælpe- værktøjer, personlige værnemidler og material-
er. Gennemført enkeltfag giver dokumenteret og nødven- 
digt kendskab til benyttelse af ovennævnte maskiner. 

Maskinkørekort til afretter/tykkelseshøvl samt rundsav/
båndsav anvendes og udstedes.

PRAKTISK

Minimum 12 og maks. 15 deltagere pr. kursus

Hvis en deltager melder afbud til kurset mindre end en 
uge før første kursusdag, betales 3000 kr. pr. person eller 
35.000 kr. pr. hold.

Hvis Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier aflyser kur-
set, refunderes betalingen.

PRIS
Pris pr. person: 3.750 kr.
Pr. hold på maks. 15 personer: 45.000 kr.
Kursusmateriale: 95 kr. pr. person

Alle priser er ekskl. moms.

Forplejning kan købes i kantinen.

STED
Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier 
Lillelundvej 21 
7400 Herning 

TILMELDING
Send en mail til uddannelsessekretær Lene Simonsen på 
ls@herningsholm.dk med navn, CPR-nummer og skolens 
EAN-nummer. Mailen skal sendes som “sikker mail”. 

Eller tilmeld dig gennem Herning Kommunes kursusudbud.

5.-6. KLASSELÆRERE



Inspirationskursus
Håndværk & design

INDHOLD
• Teoretisk oplæg om ombygning af opgaver og fagligt 

indhold.
• Designprocesser i opgaverne, hvordan får man elev-

erne sat fri i processen?
• Materialekendskab og forslag og øvelser i spændende 

materialer.
• Gennemgang og afprøvning/forberedelse af færdige 

undervisningsforløb.
• Mulighed for faglig sparring på tværs af skoler.

PRAKTISK
Kurset foregår på Herningsholm Erhvervsskole i et af sko-
lens værksteder, nærmere besked op til kursusstart.

Minimum 5 og maks. 10 deltagere pr. kursus.

Varighed: Én hel dag fra kl. 8.30- 15.30 samt to efterføl-
gende opsamlings- og sparringseftermiddage á to timer.

PRIS 
Pris pr. person: 1500 kr. inkl. materialer og forplejning.

Pris er ekskl. moms.

STED
Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier 
Lillelundvej 21 
7400 Herning 

TILMELDING
Send en mail til uddannelsessekretær Lene Simonsen på 
ls@herningsholm.dk med navn, CPR-nummer og skolens 
EAN-nummer. Mailen skal sendes som “sikker mail”. 

Eller tilmeld dig gennem Herning Kommunes kursusudbud.

Sikkerhedskursus
Håndværk & design
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