
   

Kongsvingervej 1 
7800 Skive 
Telefon 99 14 14 14 

 
Februar 2020 

 
Byggeri og indretning - Introkursus på Skive College i uge 9, 10 eller 11  
 

Tak for din tilmelding til introkurset ”Byggeri og indretning” på erhvervsuddannelserne 

ved Skive College. Nedenfor får du en række praktiske oplysninger.  

 

Mødested:  Mød op i skolens kantine ved hovedindgangen, Kongsvingervej 1, 

7800 Skive. Her vil vi tage imod dig.  

 

Mødetider:  Mandag – torsdag: 8.10 – 14.45 

Fredag: 8.10 – 13.10  

 

Transport:  Der går bus fra Skive Trafikterminal til Kongsvingervej og retur.  

 

Medbring:  En del af undervisningen foregår på værkstedet, så tag praktisk tøj 

og fodtøj på. Hvis du evt. har sikkerhedssko, så tag dem med. Ellers 

skal du bare medbringe penalhus.  

 

Indhold:  Temaet for introduktionskurset er møbler. Design, upcycling, bæredyg-
tighed og genbrug er alle ord som i dag går igen i alt der har med  
byggeri og boligindretning at gøre. Om det drejer sig om en sofa, et spi-
sebord, hylder til væggen eller andet, er alle disse ord i spil, og vigtige 
at tage højde for.  
På introduktionskurset arbejder du med at bygge din egen kommode. 
Du lærer om værktøj, der anvendes, når man arbejder med møbler og 
træ. Og du bruger forskellige former for værktøj som fx sav, hammer, 
boremaskine, måleinstrumenter og forskelligt håndværktøj. 
Du får indblik i grundforløb 1 på fagretningen ”Byggeri og indretning”. 
Og du hører om erhvervsuddannelsernes opbygning med både skole-
forløb og praktikforløb i en virksomhed. Du møder en af skolens studie-
vejledere, som kan fortælle dig om dine muligheder på Skive College. 
Herunder de forskellige uddannelser, du kan fortsætte med efter 
grundforløb 1. Det kan f.eks. være elektriker, maskinsnedker, møbel-
polstrer eller tømrer.     
 

Mad:  Du har mulighed for at købe mad og drikkevarer i skolens kantine, 

men du er naturligvis også velkommen til selv at medbringe en  

madpakke. Du vil den første dag få udleveret et kort, som skal bru-

ges, hvis du handler i kantinen. Kortet skal tankes op med kontanter 

eller med kort. Er der penge på kortet, når du slutter forløbet her på 

Skive College, kan du få dem retur den sidste dag i kantinen. 

 

Sygdom:  I tilfælde af sygdom skal du ringe til Skive College tlf.: 99 14 14 14 

og din egen hjemskole inden kl. 9.00.  

 

Hvis du har spørgsmål til introkurset, er du meget velkommen til at kontakte  

uddannelsesleder Astrid G. Mulvad på tlf.: 23 69 15 54. 

 

Venlig hilsen  

Skive College 

tel:23%2069%2015%2054

