Kontakt:
Helene Andersen
Projektkoordinator og underviser
Mail:
helene@goglerskolen.dk
Mobil:
21 17 57 43
Adresse: Badstuegade 5-7, 8000 Aarhus C

Læs mere om uddannelsen:
www.kuu-aarhus.dk & www.goglerskolen.dk/kuu

Vi samarbejder bl.a. med:

Håndværk & Design
- Erhvervsassistent

Erhvervsassistent inden for Håndværk og
Design er en 2-årig ungdomsuddannelse.
En hurtig vej til et spændende job eller videre
uddannelse.
Håndværk og design er for dig med kloge hænder
og skæve ideer, der drømmer om at arbejde med
praktiske opgaver. Har du et godt håndelag og
tænker i kreative, praktiske og tekniske løsninger på
konkrete opgaver, er det en uddannelse for dig.
Du får mulighed for at afprøve forskellige håndværk,
fra høvlebænk til symaskine og sceneteknik. Du vil
også kunne vælge dit eget fokusområde.
Uddannelsen består af 4 moduler af 20 ugers
varighed. Du har mulighed for at komme i
erhvervstræning op til 8 uger i hvert modul.
Erhvervstræningen tilrettelægges, så du får
mulighed for at prøve forskellige jobområder ud fra
dit eget fokus.
Undervisningen foregår primært på skolen i
Badstuegade, men du kommer også igennem forløb
på nogle af de uddannelser, vi samarbejder med.
Den boglige undervisning består af Dansk og
Afsætning med eksamen på D-niveau.

Du lærer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Håndværk - inden for dit speciale
Design og IT
Kultur, samfund og demokrati
Innovation og iværksætteri
Projektledelse, events og workshops
Konflikthåndtering
Erhverv, virksomheder og samarbejde
Markedsføring og branding
CV og jobsøgning
Portfolio

Du får:
• Førstehjælpskursus
• Konflikthåndteringsbevis
• Guidebevis
Den afsluttende Portfolio-eksamen binder din
uddannelse sammen. Her kan du specialisere dig inden
for dit eget fokusområde og dine fremtidsdrømme.

Optagelse og fakta:
•
•
•
•
•

Du skal være mellem 16 og 25 år
Du skal have afsluttet Folkeskolen
Du skal søge gennem din UU-vejleder
Find din UU-vejleder på www.uu-aarhus.dk
Uddannelsen er SU-berettiget

Holdstart i august

