
UDDANNELSE

Gastronomassistent/Kok

Automekaniker     Handelsuddannelse

IT-uddannelse     Studietekniker

Tømrer     Design     Dyrepasser     Kosmetolog

Erhvervsskolen af 2011          Mimersgade 60 st.          2200 København N.            www.dinstu.dk

Bondegården Oasen er et velegnet 
praktiksted for dig, der elsker dyr, 
natur og ro. Vi bor i et stort dejligt 
fuglereservat og har naturskønne om -
givelser overalt. Vi går meget op i 
dyrenes pasning og pleje. Lederen af 
Oasen, Maria, har redet i 25 år, trænet 
galopheste, tilredet heste og arbejdet 
med problemheste. Du får derfor 
mulighed for at lære alt det grundlæg -
gende om pasning af heste samt hes -
tens adfærd og kropssprog, samtidig 
med at vi tilbyder dig professionel 
rideundervisning. Måske dit første 
skridt på vej til at blive dyrepasser?

DYREPASSER/
HESTE

Drømmer du om at arbejde med skøn -
hed – hud, hår, negle og make-up? I 
samarbejde med hudplejeklinikken 
Mynthe tilbyder vi et uddannelsesforløb, 
hvor du kan blive oplært i de forskellige 
discipliner inden for kosmetologfaget. 
Du kan komme til at arbejde med 
make-up, massage, skønhedspleje, 
hudpleje og kunderådgivning. I samar -
bejde med Kosmetologskolerne kan vi 
også hjælpe dig videre gennem forskel -

lige uddannelsesforløb og kurser.

KOSMETOLOG
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STUDIE-
TEKNIKER
Vi tilbyder et uddannelsesforløb, 
hvor vi i samarbejde med profes -
sionelle studier giver dig 
mulighed for at arbejde med de 
væsentlige områder inden for 
musikproduktion. Vi underviser i 
diverse redigeringsprogrammer, 
og du kommer gennem musik-
produktion fra A til Z. I forløbet 
undgår desuden forskellige 
musik- og mastering-program -
mer samt klipning af samples, 
redigering af tempo, pitch og 
lignende. Du kan samtidig blive 
undervist i klaver, guitar, kompo -
sition, tekstskrivning og sang.

Hvis mad og arbejdsgangene i et køkken har 
din interesse, så er vores uddannelsesforløb 
inden for gastronomi måske noget for dig. Du 
kan deltage i alle arbejdsopgaverne i et mod -
erne produktionskøkken - også når vi leverer 
mad ud af huset og til større selskaber. Du 
bliver undervist af uddannede kokke og delt -
ager også i planlægning, servering og 
indkøb. Vi hjælper dig videre på Hotel- og 
Restaurantskolen, hvis du skal være gas -

tronomassistent- eller kok.

GASTRONOM-
ASSISTENT/KOK

Erhvervsskolen af 2011          Mimersgade 60 st.          2200 København N.            www.dinstu.dk

Unge med autisme, ADHD eller andre diagnoser har brug for små overskuelige undervisningsmil
-

jøer, hvor en opmærksom, venlig og nærværende lærerstab sørger for en rolig dag i trygge rammer. 
Samtidig har de unge brug at få afklaret, hvordan deres voksenliv kunne se ud. Selvfølgelig i 
forhold til deres drømme og mål men også i forhold til de udfordringer, de hver især kan have. 
Det sikrer vi på Erhvervsskolen af 2011.

Vores mål er først og fremmest at give de unge en rar og tryg skoledag i et godt socialt miljø med 
gode kammerater. Vi arbejder også for at hjælpe de unge godt ud i livet såvel socialt og personligt 
som med hensyn til uddannelse og job.

I forbindelse med undervisningen og i samarbejde med forskellige arbejdspladser tilbyder vi en 
lang række særligt tilrettelagte praktikforløb. På alle arbejdspladserne er der ansat eller tilknyttet 
socialpædagogisk og læreruddannet personale. Alle forløb tilrettelægges individuelt med 
udgangspunkt i den enkelte unges ressourcer, ønsker og behov. Indhold, varighed og form vil 
derfor variere og kan hele tiden justeres.

VI HJÆLPER DE UNGE, HVIS DE FÅR PROBLEMER UNDERVEJS

Det har vist sig, at nogle unge fra vores målgruppe fra tid til anden løber ind i problemer eksempel -
vis i forhold til økonomi og boligsituation. I disse tilfælde kan det være svært at gennemføre et 
uddannelsesforløb, og Erhvervsskolen har derfor valgt at tilbyde muligheden for hjælp til den slags 
problemer. Vi vil reagere hurtigt og effektivt, hvis de unge skulle komme ud for noget, der kan true 
deres deltagelse i vores tilbud eller trivsel i øvrigt.
Skolen har tilknyttet både psykiater og psykolog som dels kan hjælpe de unge og dels supervisere 
personalet.
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ERHVERVSSKOLEN AF 2011 TILBYDER
INDIVIDUELT TILRETTELAGT STU-FORLØB

En dagligdag, hvor socialpædagoger, lærere, psykologer og psykiatere arbejder tæt sammen,
giver ud fra vores erfaring de bedste rammer for et godt STU-forløb.

Vi har godt 120 elever og 35 ansatte, og vi samarbejder med socialfor -

valtninger, jobcentre og UU-afdelinger over hele Sjælland. Udover 

STU-forløb tilbyder vi blandt andet afklaring i forhold til job og uddan -

nelse (lab§32) samt socialpædagogisk støtte og mentorforløb.

Skolen har også Botilbud (§107) samt aktivitetstilbud(§104).

Thomas Vørnle 

Tlf. 2071 3311
tv@dinstu.dk


