
VIL DU PRØVE KRÆFTER MED LØVENS HULE?

SNT – shaping new tomorrow har gjort det. 
Og det kan du også! 
Tilmeld dig Sommercamp 2019 på Aalborg 
Handelsskole i uge 27 midt i Aalborg centrum, 
og få gode råd og vejledning til, hvordan du 
starter egen virksomhed. Forløbet strækker 
sig over fem dage, og du arbejder ud fra ”løs 
ide” til ” færdig forretningsplan”, hvor du 
kommer til at arbejde intensivt med din idé. Vil 
du gerne prøve kræfter med iværksætterlivet, 
men har endnu ikke den store idé, hjælper vi 
dig med at udvikle på idéen.
Vi slutter ugen af med at vi laver vores egen 
”Løvens hule”, hvor du præsenterer din ide for 
et panel af lokale iværksættere.

Sted: Aalborg Handelsskole, Strandvejen 25, 
9000 Aalborg (Vi sørger for at tage imod dig 
ved hovedindgangen)
Tid: Uge 27 – d. 1.-5. juli 2019.
mandag-torsdag kl. 9-15 · fredag kl. 9-12
Kontaktperson: Lars Tybjerg Mølgaard, 
latm@ah.dk, 2710 5907 · ah.dk/sommercamp

BARNEPIGEKURSUS

Kom og træn med vores robot-babyer og 
bliv superklar til at varetage et fritidsjob som 
barnepige.
På kurset lærer du grundlæggende om pæ-
dagogik og psykologi, barnepleje og konflikt-
håndtering i praksis - altså hvordan du bliver 
en god barnepige! 
Du vil komme til at arbejde med vores robot-
babyer(simulation), som nok skal “fortælle 
dig” hvad du skal!

Sted: SOSU Nord, På Sporet 8A, 9000 Aalborg 
(vi mødes ved den grønne trappe lige inden 
for døren)
Tid: Uge 32 – 5.-8. august 2019. 
mandag-torsdag kl. 9 til 15
Praktisk info: Hav praktisk tøj på, som du kan 
bevæge dig i
Kontaktperson: Rune Platz, rupl@sosunord.dk
sosunord.dk/uddannelser/sommerskole

LÆKKER OG SUND MAD PÅ EN FED MÅDE
 
Har du en kok gemt i maven? På madkurset 
lærer du at lave nemme og lækre retter til 
madpakken og derhjemme. Vi laver både nye 
retter og klassiske retter i en lidt sundere og 
sjovere udgave.
Vi skal både lave sund fastfood, lækre mad-
pakke-alternativer, klassisk mormor-mad med 
et moderne tvist, glutenfri mad og desserter. 

Sted: TECHCOLLEGE, Rørdalsvej 10, Bygning E, 
9000 Aalborg
Tid: Uge 27 – 1.-5. juli. · mandag-fredag kl. 9-14.
Praktisk info: Du låner kittel og skridsikkert 
fodtøj til brug i køkkenet. Du skal møde i lan-
ge bukser. Du behøver ikke at tage madpakke 
med.
Kontaktperson: Heinrich Christiansen, 
ihc@techcollege.dk, 2526 6294  
techcollege.dk/moed-os/sommerskole

5 AKTIVE SOMMERSKOLER 
– på erhvervsskolerne i Aalborg

VÆR DYREPASSER I EN UGE

Har du en dyrepasser eller landmand gemt i 
maven? Kom og prøv kræfter med at passe 
vores næsebjørne, marsvin, skildpadder, skæ-
gagamer, leguaner og mange andre smådyr. 
Du må også være med til at strigle hestene og 
rense deres hove. Du lærer at håndtere vores 
kalve og give dem rent halm, foder og vand.

Sted: TECHCOLLEGE afdeling Agri, Struervej 
70, 9220 Aalborg Øst. (Vi mødes uden for 
kantine-bygningen)
Tid: Uge 27 eller 28 · mandag - fredag kl. 9-14. 
Praktisk info: Tag gerne en stor madpakke 
med – vi lover, at du bliver sulten. Tag tøj med 
eller på, som må blive beskidt. Du låner sikker-
hedsfodtøj her på skolen. 
Kontaktperson: Mona Jeppesen, 
msj@techcollege.dk · 2526 6278  
techcollege.dk/moed-os/sommerskole

HANDYLAB 

Har du nogensinde fået lov til at slå et søm i 
væggen derhjemme? Eller måske været med 
til at skifte dæk på bilen? Eller er det altid den 
gamle, der lige lapper cyklen for dig? Sådan 
behøver det ikke at være! Kom med, når AMU 
Nordjylland hiver den store værktøjskasse frem 
og viser dig, hvordan du bliver klar til at stå på 
egne ben. 

Sted: AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 
Aalborg
Tid: Uge 27 – 1.-5. juli
mandag-fredag kl. 09.00-14.00.
Praktisk info: Der er mulighed for at købe 
frokost i skolens kantine, men du er også vel-
kommen til at have din egen madpakke med.
Kontaktperson: Søren Myrrhøj, 
smyr@amunordjylland.dk, 9633 2359
amunordjylland.dk/handylab-2019.html
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