
UDVIKLINGSCENTRALEN
- kreativitet, innovation og læring -

Periode: Mandag den 21. august til fredag den 13. oktober 2017 
Undervisningen foregår fra kl. 8.00 – 14.00
Kursussted: AOF Nord  Daghøjskolen- Kursushuset, Tinghusgade 3,  
9400 Nørresundby. 
Deltagerpris: kr. 100,- pr. uge
Kontaktperson:  Jeanette Tagmose Nilsen tlf. 72 13 23 08  
e-mail: jtp@aof-danmark.dk 
Se mere på: www.aofnord-kursushuset.dk

Praktiske oplysninger
 
Er du på dagpenge kan du deltage i forløbet uden at bruge 6 ugers 
jobrettet uddannelse eller jobplan. Du skal blot orientere a-kassen om 
deltagelse.

Deltagerbetalingen på kr. 100,- pr. uge bruges til materialer, morgen-
kaffe m. brød, samt kaffe/the og frugt 

Endelig et kursus for alle borgere i  
Aalborg kommune



• Madværksted
 - Råvarekendskab
 - Hygiejne
 - Madlavning

• Bæredygtighed: 
 - Intro til bæredygtighed
 - Økologi og Frivilligt arbejde
 - Genbrug
 - Bæredygtigt arbejdsmarked

• IT
 - Excel og  Power point
 - Redigering af billeder
 - Onedrive og Facebook

•  Kommunikation og samar 
  bejde

 - Bevidsthed om dine personlige 
   kompetencer

 - Personlig gennemslagskraft
 - Teambuilding og formidling
 - Assertion og konflikthåndtering

•  Sundhed og motion
 - Sund kost og motion
 - Ergonomi
 - Sunde fedtstoffer og 
     kulhydrater af høj kvalitet
 - Proteiner, kroppens  

   byggesten
 - Et sundt liv

•  Krea værksted
 - Fremstilling af tøj, små møbler   

   og brugsting
 - Recycling
 - Upcycling
 - materialelære

 

”Det har jeg aldrig prøvet før, så det kan jeg 
helt sikkert godt” 

Pippilotta Viktualia Rullgardinia Krusemynta Efraimsdotter 

Långstrump

Indhold

Så har vi  rammen, som du kan 
være med til at udfylde

  Indimellem lykkes det at få en idé, som kan udvikles til decideret 
forretning. Som supplement til de almindelige aktiviteter kunne 
vi tilbyde noget projektstyring og iværksætteri for de, som er 
interesseret i dette. 

 
FVU Matematik er et gennemgående tema indenfor alle  
områder, så du også i fremtiden kan regne den ud. 

Vil du prøve kræfter med en ud-
viklende og praktisk udfordring?

Se muligheder


