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ERHVERVSSKOLERNE AARS Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Socialfond



HVOR OG HVORNÅR

Dato: Uge 27 
mandag  d. 2. juli 
tirsdag d. 3. juli
onsdag  d. 4. juli 

Sted: 
Erhvervsskolerne Aars, 
Østre Boulevard 10, 
9600 Aars.

Tilmeldingen til Skills 
sommerskole er gennem web-
shoppen på Erhvervsskolerne 
Aars hjemmeside,link til 
wepshop er: http://erhvervs-
skolerne.www2.dk/

Vi glæder os til at 
modtage din tilmelding! 

ACTION, TEAMWORK OG SKILLS 
er det lige noget for dig? 

Så har du muligheden for at komme på SKILLS 
sommerskole. Her får du lov til at prøve kræfter 

med dine færdigheder også i skolens mange 
værksteder og møde andre unge med samme interesse 

som dig. Vi vil udfordre dig med fysiske og 
praktiske aktiviteter, ved hjælp af sjove, 

anderledes og lærerige metoder.



HVAD OG HVORFOR

Formålet med Skills sommerskole er, at du få prøvet kræfter 
med håndværksmæssige fag på en ny, sjov og anderledes måde. 

Du vil få mulighed for at opleve en lang række spændende 
uddannelser, prøve skolens mange aktivitetsmuligheder f.eks. 
action park, idrætshal, shelters og skolens værksteder. 

Du kommer til at bruge både dine hænder, dit hoved og din 
krop, men der vil også blive tid til hygge omkring bål, og 
nye gode kammeratskaber undervejs.

Der vil være mulighed for en tur på mountainbike,
samarbejdsopgaver, og at løse praktiske opgaver, 
hvor alle kan være med! 

Så vil du have en oplevelse ud over det sædvanlige med både 
fysiske og praktiske udfordringer, som måske kan være med 
til at give dig et billede af, hvad du kunne tænke dig at 
lave i fremtiden,i samspil med andre på et anderledes
“skoleophold”end du er vant til - så er 
Skills sommerskole lige noget for dig! 



KONTAKT, TILMELDING OG 
BETALING

Skills sommerskole 
koster 600 kr. og dækker 
aktiviteter, ophold og mad. 

Der er plads til 
25 deltagere, og 
tilmeldingen sker efter 
“først til mølle”.
 
Kontakt: 
Erhvervsskolerne Aars, Østre 
Boulevard 10, 9600 Aars på 
tlf: 96981000 eller 
e-mail: 
aars@erhvervsskolerne.dk

FORSIKRINGSFORHOLD

Aktiviteten gennemføres ikke i regi af skolens 
ungdomsuddannelser, men er en fritidsaktivitet 
og er derfor ikke omfattet af skolens 
forsikring.

Skolen opfordrer derfor til, at man tegner en  
gyldig ulykkesforsikring. 



HVORDAN KOMMER JEG MED

Er du mellem 12 og 16 år, og vil du gerne 
bruge hænder, hoved og krop i tre dage fyldt 
med spændende og sjove aktiviteter, mens du 
lærer jævnaldrende at kende?

Så vil du elske at komme på Skills sommerskole 
på Erhvervsskolerne Aars.

PRAKTISK

Medbring sovepose og liggeunderlag/luftmadras. 
Praktisk tøj til fysisk aktivitet både ude og 
inde.

Skiftetøj og gerne regntøj, hvis vejrudsigten 
peger den vej. Meget af maden laver vi sammen, 
bl.a. over bål i skolens actionpark. 


