Som elev i Kofoeds Skoles værksteder
har du også mulighed for at gå til
undervisning samt at få vejledning
og støtte hos vores socialrådgivere,
advokatvagt, psykologiske
konsulent, familierådgiver m.m.

Rådgiverne Kofoeds Skole:
Tlf. 41 73 31 80
Åben rådgivning
mandag-torsdag kl. 9.00-11.30
Kofoeds Skole
Nyrnberggade 1, 2300 Kbh. S
Tlf. 32 68 02 00

Foto: Vibeke Jensen

Mange muligheder

Vil du lære noget om biler?
Har du lyst til at arbejde som automekaniker?

Så er

Auto & Transport

på Kofoeds Skole noget for dig!

Professionelt værksted

Godt kammeratskab

Vi har et fuldt udbygget og professionelt
autoværksted, hvor vi vedligeholder og reparerer biler
for Kofoeds Skole og for private kunder.

På Autoværkstedet har vi et godt kammeratskab,
hvor vi hjælper hinanden. Der er også plads til sjov i
hverdagen, og vi møder hinanden med respekt og en
holdning om, at der skal være plads til alle.

Du får kendskab til:
•Bilernes opbygning og funktion
•Reparation og serviceeftersyn
•Montering af udstyr
•Kundebetjening

Job, praktik og uddannelse
Som elev hos os kan du få hjælp til at søge job eller
praktikplads, komme på virksomhedsbesøg eller finde
ud af, om du vil starte på en uddannelse.
Flere af vores elever har fået job, været i praktik eller
er påbegyndt uddannelse som automekaniker.

Foto: Per Bix

Vi tilrettelægger sammen dit forløb, så det passer præcis til dig

Interesseret?
Ring for mere information eller aftal
et uforpligtende besøg:
Autoværkstedet Kofoeds Skole:
Tlf. 41 73 31 12
clausn@kofoedsskole.dk

Tilmelding og
information om skolen
Rådgiverne Kofoeds Skole:
Tlf. 41 73 31 80

Kofoeds Skole har værksteder, undervisning og vejledning for dig, der er arbejdsledig. Det er gratis!

Foto: Vibeke Jensen

Hvad
drømmer du
om?

Aktivering
og erhvervstræning for
udsatte grønlændere

På Kofoeds Skole kan du være en del af et fællesskab
med andre grønlændere og skolens øvrige elever.
Skolen har grønlandsktalende medarbejdere
i nogle af skolens værksteder, i Modtage- og
Rådgivningsenheden og i kontaktstedet Naapiffik.

Vi tager ind i mellem på ture til museer og udstillinger
for at hente inspiration fra den gamle grønlandske
kultur samt udvikle nye produkter.

Naapiffik – mødestedet

Miteq er et midlertidigt bosted for op til 5 hjemløse,
grønlandske kvinder. Kvinderne får en omfattende og
mangesidig støtte til at komme videre i deres liv og til
sidst videre i egen lejlighed.

Håndarbejdshus med grønlandsk
skindsyning
Håndarbejdshuset har et skindværksted som
primært henvender sig til elever med kendskab
til skindsyning og perlearbejde. Vi producerer til
forskellige samarbejdspartnere samt skolens jule-og
sommermarked.
Vi er en lille systue hvor vi lægger vægt på den
grønlandske kultur samt kreativitet i rolige og trygge
omgivelser.

Støtte og vejledning
I skolens Modtage- og Rådgivningsenhed kan
du få individuel støtte og vejledning. Ud over
socialrådgivning har skolen også tilknyttet en
psykolog, en advokat og en familierådgiver. Skolen
kan ligeledes rådgive dig omkring eventuelle
misbrugsproblemer, boligsøgning m.m.

Undervisning
Kofoeds Skole har mere end 150 forskellige
undervisningstilbud. For eksempel dansk og it, en
lang række kreative fag og motion.
Kofoeds Skole har også tilbud til udsatte grønlændere
på skolen i Aalborg. Se aalborg.kofoedsskole.dk for
mere information.
Foto: Vibeke Jensen

Naapiffik er Kofoeds Skoles mødested for
grønlændere. Naapiffik har en caféordning, som
bygger på mottoet ”hjælp til selvhjælp”. Her kan du
deltage i spisning mod betaling af et mindre beløb
eller ved at løse forskellige arbejdsopgaver. Vi har
computere, internet og faste aktivitetstilbud som
musik, motion, mindfullness og svømning.
I Naapiffik kan du også få mere at vide om de mange
muligheder for at komme i aktivering og deltage i
undervisning og værkstedsarbejde på Kofoeds Skole i
øvrigt.

Miteq – et bofællesskab for kvinder

Vigtigst er det, at vi sammen tilrettelægger et forløb,
der matcher dine muligheder, ønsker og behov.
Kofoeds Skole har værksteder, undervisning og vejledning for dig, der er arbejdsledig. Det er gratis!

Tilmelding og
information om skolen
Rådgiverne Kofoeds Skole:
Tlf. 41 73 31 80

Foto: Vibeke Jensen

Hvad
drømmer du
om?

Har du lyst til at gå køkkenvejen?
Kan du lide at lave mad og at arbejde i et køkken?

Så er

Café Himmelblå

på Kofoeds Skole noget for dig!

Moderne køkken
Café Himmelblå er et fuldt moderne køkken, der hver
dag laver god, sund mad til Kofoeds Skoles elever og
medarbejdere. Her lærer du at fremstille varme og
lune retter, smørrebrød, desserter og bagværk.

Du får kendskab til:
•
•
•
•

Madlavning
Køkkenteknik
Rengøring og hygiejne
Salg og kundebetjening

Gennem det praktiske arbejde læres du gradvist op
i et tempo, der passer dig. Når du er klar til det, er
der mulighed for, at du kan få ansvaret for dit eget
arbejdsområde.

Du kan også komme på kurser på andre skoler fx for at
tage hygiejnebevis.

Et rart sted
Café Himmelblå er et rart sted at være. Vi arbejder
sammen i mindre grupper, og vi har det godt med
hinanden.

Job, praktik og uddannelse
Du kan få hjælp til at søge job, praktik eller finde
ud af, om du vil starte på en uddannelse. Mange
elever, der har arbejdet i Café Himmelblå, har fået
job, været i praktik eller er påbegyndt uddannelse
som køkkenassistent, køkkenmedhjælper,
smørrebrødsjomfru eller andet.

Vi tilrettelægger sammen dit forløb, så det passer præcis til dig

Interesseret?
Ring for mere information eller aftal
et uforpligtende besøg:
Café Himmelblå Kofoeds Skole:
Tlf. 41 73 31 05
cafehimmelblaa@kofoedsskole.dk

Tilmelding og
information om skolen
Rådgiverne Kofoeds Skole:
Tlf. 41 73 31 80

Kofoeds Skole har værksteder, undervisning og vejledning for dig, der er arbejdsledig. Det er gratis!

Foto: Vibeke Jensen

Hvad
drømmer du
om?

Er du vild med genbrug og reparation af gamle cykler?

Så er

Cykelværkstedet

på Kofoeds Skole noget for dig!

Cykelværkstedet reparerer cykler for Kofoeds Skoles
elever, og sætter donerede cykler i stand, inden de
sælges videre.
Du har måske altid gået og skruet på din egen og
bekendtes cykler, eller du har blot nysgerrigheden
og lysten til at fixe noget mekanisk og montere
forskellige dele på cykler.
Du kommer til at være en del af en mindre gruppe,
hvor vi også tager os tid til en snak og hjælper
hinanden med arbejdsopgaverne.

Du får kendskab til:
•
•
•
•
•
•

Montering af dæk og slange
Påmontering af ny kæde
Reparation af nav
Bygning af hjul
Reparation og justering af bremser
Montering af mindre dele såsom bremsegreb,
lygter, ringeklokke o.lign.

•

Pasning og pleje af værksted og værktøj, så her er
ordentligt og rent.

Som elev på Cykelværkstedet kan du også deltage i
kontakten med kunderne. Her er du med til at aftale,
hvilke reparationer der skal udføres, og til at vejlede
og betjene kunder, som skal købe en brugt cykel.
Arbejdet består bl.a. i at rense, smøre, justere og
oprette de enkelte dele, så de fungerer rigtigt og
sikkert. Defekte dele skiftes ud med genbrugsdele
eller nye.
Du tager ansvar for at dit arbejde er udført godt, så
cyklen er sikker at køre på.

Alle kan bidrage
Vi lægger vægt på et godt socialt samvær, hvor vi
hjælper hinanden og finder veje til at alle kan bidrage
til fællesskabet med de ressourcer, den enkelte har.

Foto: Per Bix

Vi tilrettelægger sammen dit forløb, så det passer præcis til dig

Interesseret?
Ring for mere information eller aftal
et uforpligtende besøg:
Cykelværkstedet Kofoeds Skole:
Tlf. 41 73 31 12
clausn@kofoedsskole.dk

Tilmelding og
information om skolen
Rådgiverne Kofoeds Skole:
Tlf. 41 73 31 80

Kofoeds Skole har værksteder, undervisning og vejledning for dig, der er arbejdsledig. Det er gratis!

Foto: Vibeke Jensen

Hvad
drømmer du
om?

Hvad
drømmer du
om?

Så er

Ungdomsboliger

på Kofoeds Skole noget for dig!

Vil du blive klar til at have dit eget sted at bo?
Har du lyst til at starte uddannelse eller få job, men
har svært ved at komme i gang?
Så er du velkommen i Kofoeds Skoles Ungdomsboliger!

Om Ungdomsboligerne
Kofoeds Skoles Ungdomsboliger har fire bosteder på
Amager til unge hjemløse.
Som elev i Ungdomsboligerne får du:
• Dit eget værelse med internetadgang
• Fælles køkken og dagligstue
• En kontaktpædagog – din daglige støtte og vejleder
• Mulighed for at benytte Kofoeds Skoles værksteder
og undervisningstilbud

Mål: Egen bolig og en aktiv hverdag
Ungdomsboligerne er en mellemstation, hvor du kan
gøre dig klar til at flytte i egen lejlighed.
I løbet af dit ophold kan du vænne dig til at have en
aktiv og meningsfuld hverdag med arbejde, praktik
eller uddannelse.

Indflydelse på dagligdagen
Du og de andre unge står sammen for madlavning
og rengøring. Du har mange muligheder for at få
indflydelse på dagligdagen, og der skabes i fællesskab
nogle rammer, som gør det rart at bo sammen. Der
er også mulighed for at tage på café, klatreture eller
andre ting, som vi sammen planlægger og arrangerer.
Når du flytter ind i Ungdomsboligerne, lægger vi
i fællesskab en plan for, hvad du vil opnå. Planen
justerer vi undervejs, efterhånden som du får nye
drømme og mål.

Foto: Vibeke Jensen

Vi tilrettelægger sammen dit forløb, så det passer præcis til dig

Interesseret?
Ring for mere information eller aftal
et uforpligtende besøg:
Ungdomsboligerne Kofoeds Skole:
Tlf. 41 73 30 02
www.ungdomsboliger.kofoedsskole.dk

Tilmelding og information
om skolen
Rådgiverne Kofoeds Skole:
Tlf. 41 73 31 80

Kofoeds Skole har værksteder, undervisning og vejledning for dig, der er arbejdsledig. Det er gratis!

Foto: Vibeke Jensen

Er du mellem 18 og 30 år og hjemløs?

Kofoeds Kælder

et kontaktsted for unge uden bolig

Hjemløsheden i København er stigende særligt blandt unge. Mange hjemløse unge har sociale problemer, misbrug og et dårligt eller mangelfuldt
netværk. I Kofoeds Kælder kan unge mellem 18 og 29 år få hjælp og støtte
til at komme videre fra hjemløsesituationen.

Kælderen tilbyder i første omgang:
•
•
•
•
•
•

100% anonymitet
En at snakke med
Noget at spise, et bad og rent tøj
Adgang til internet
Opladning af mobil
Mulighed for et klubværelse

Sammenhængende indsats

Et led i en handleplan kan være et ophold i en af
Kofoeds Skoles Ungdomsboliger.
Kofoeds Skole har fire ungdomsherberger på Amager,
som drives efter Servicelovens §110 og finansieres
efter §85. Tilsammen har de fire boliger 36 pladser til
unge med sociale problemer. Boligerne er indrettet
som bofællesskaber for unge. I opholdet indgår
botræning, pædagogisk støtte og hjælp til at fjerne
de unges barrierer i forhold til arbejdsmarked og
uddannelse.

Foto: Vibeke Jensen

Kofoeds Kælder er det yderste led i en sammenhængende indsats, hvor Kofoeds Skoles socialrådgivere
kan støtte den unge i forbindelse med at få etableret
en social handleplan i samarbejde med hjemkommunen.

Kofoeds Skoles Ungdomsboliger

Interesseret?
Ring for mere information eller kig
forbi:
Kofoeds Kælder tlf. 41 73 31 55
bentk@kofoedsskole.dk
Kofoeds Kælder på Facebook:
www.facebook.com/kofoedskaelder

Åbningstid:
Mandag-onsdag fra kl. 8 – 15.30
Torsdag og fredag fra kl. 8 – 12
Lørdag og søndag er der lukket
Kofoeds Kælder for Hjemløse
Frederiksborggade 1A, 1360
København K (ved Kultorvet)

Kofoeds Skole har værksteder, undervisning og vejledning for dig, der er arbejdsledig. Det er gratis!

Foto: Vibeke Jensen

Er du mellem 18 og 29 år og hjemløs?

Kan du lide at arbejde udendørs? Vil du lære om økologisk
dyrkning af grøntsager, krydderurter, blomster m.m.? Vil du have
ideer og lære teknikker til at dyrke grøntsager på din altan eller i din
vindueskarm? Vil du vide mere om bæredygtighed?

Så er

De Grønne Haver

på Kofoeds Skole noget for dig!

De Grønne Haver er 3 drivhuse i forskellige størrelser
samt et utal af højbede og plantekasser. Vi producerer
primært til skolens køkken i Café Himmelblå.
Vi bidrager til at forskønne skolens udearealer, fx ved
dyrkning og plantning af diverse sommerblomster.
Endvidere har vi flere bistader på skolen, som indgår
i De Grønne Havers ansvarsområde. Pleje af disse og
honningproduktion er en fremtidig opgave. Derfor
sørger vi også for, at der er mange bi-planter på
skolens områder.

Du får kendskab til:
•
•
•
•
•

Forskellige plantetyper
Økologiske principper i plantedyrkning
Forskellige dyrkningsprincipper
Årsplanlægning
Opbygning af haven

Humor og fællesskab
I De Grønne Haver er der masser af humor og et godt
fællesskab. Du får personlig vejledning og støtte
til at nå dine mål og ønsker. Vi lægger vægt på et
inspirerende læringsmiljø i trygge rammer.

Foto: Vibeke Jensen

Vi tilrettelægger sammen dit forløb, så det passer præcis til dig

Interesseret?
Ring for mere information eller aftal
et uforpligtende besøg:
De Grønne Haver Kofoeds Skole:
Tlf. 41 73 31 12
clausn@kofoedsskole.dk

Tilmelding og
information om skolen
Rådgiverne Kofoeds Skole:
Tlf. 41 73 31 80

Kofoeds Skole har værksteder, undervisning og vejledning for dig, der er arbejdsledig. Det er gratis!

Foto: Vibeke Jensen

Hvad
drømmer du
om?

Hvad
drømmer du
om?

Så er

Medieværkstedet

på Kofoeds Skole noget for dig!

Medieværkstedet er både et pædagogisk værksted og
en virksomhed. Du kan lære nyt gennem samarbejde
med værkstedets medarbejdere og de øvrige elever.
Vore kunder er privatpersoner, eksterne firmaer og
Kofoeds Skole – nationalt og internationalt. Vi producerer plakater, visitkort, flyers, skilte, undervisningsmaterialer og brochurer.

Du får kendskab til:
•

•
•
•
•

Creative Cloud:
PhotoShop – digital billedbehandling
InDesign – layout
PremierePro – videoredigering
Illustrator – grafisk design
Hjemmesideproduktion fx i Wordpress
Fremstilling af print og tryksager
3D-programmering og -print
Journalistik målrettet skolens trykte medier

Dine arbejdsopgaver i Medieværkstedet vil være opgaver, som Medieværkstedet skal løse for kunder. Du kan
også arbejde med dine egne ting. Desuden deltager
elever i Medieværkstedet i alt forefaldende arbejde, fx
pakning og udsendelse, oprydning, rengøring.

Ud over de grafiske opgaver kan du:
•
•
•
•
•

Få støtte til job- eller praktiksøgning, skrive
brutto-CV og ansøgninger
Afklare uddannelses- og erhvervsmuligheder
digitalt eller via individuel vejledning
Få en samtale om vaner, du gerne vil bryde eller
nye ting, du gerne vil lære
Arbejde med Officepakkens programmer
Deltage i det sociale og faglige fællesskab i
Medieværkstedet og på skolen

Foto: Per Bix
Foto: Vibeke Jensen

Vi tilrettelægger sammen dit forløb, så det passer præcis til dig

Interesseret?
Ring for mere information eller aftal
et uforpligtende besøg:
Medieværkstedet Kofoeds Skole:
Tlf. 41 73 31 14
larsmr@kofoedsskole.dk

Tilmelding og
information om skolen
Rådgiverne Kofoeds Skole:
Tlf. 41 73 31 80

Kofoeds Skole har værksteder, undervisning og vejledning for dig, der er arbejdsledig. Det er gratis!

Foto: Vibeke Jensen

Vil du yde noget? Vil du lære noget?
Vil du være sammen med andre, der også er
interesserede i mediernes mange muligheder?

Hvad
drømmer du
om?

Så er

FVU

(Forberedende Voksenundervisning)

på Kofoeds Skole noget for dig!

Vi tilbyder FVU-læsning og FVU-matematik
En hjælp i det daglige

Deltagerbevis

Du kan lære at:
• Læse og skrive dansk
• Hjælpe dine børn med lektier
• Skrive og læse breve samt blanketter
• Forstå dine lønsedler og skatteopgørelser, samt
lægge budget
• Bruge matematik i din hverdag

Du kan vælge at afslutte dit kursus med en eksamen,
men det er frivilligt. Hvis du ikke går til eksamen, får
du alligevel et deltagerbevis.

Undervisningen

Efter FVU
Hvis du vil videre på andre kurser, kan vores vejledere
rådgive dig.
En bestået eksamen på trin 4 i FVU-læsning kan give
dig adgang til at søge om dansk statsborgerskab.

Der er FVU-undervisning 1-2 gange om ugen på
Kofoeds Skole. Undervisningen i læsning, stavning og
skrivning er delt op i 4 trin. Matematik er opdelt i 2
trin. Vi hjælper dig med at vælge det trin, der passer
bedst til dig.

Foto: Vibeke Jensen

Vi tilrettelægger sammen dit forløb, så det passer præcis til dig

Tilmelding og
information om skolen
Rådgiverne Kofoeds Skole:
Tlf. 41 73 31 80

Kofoeds Skole har værksteder, undervisning og vejledning for dig, der er arbejdsledig. Det er gratis!

Foto: Vibeke Jensen

Vil du blive bedre til at læse, stave og skrive dansk?
Kunne du tænke dig at blive bedre til matematik?

Så er

Undervisning

på Kofoeds Skole noget for dig!

Der undervises fx i:
•
•
•
•
•
•

Dansk
Forberedelse til
indfødsretsprøven
FVU-læsning og -matematik
Kreativ skrivning
Spansk, tysk & engelsk
Psykologi

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drama
Frisør
Computer & it
Keramik
Syning
Madlavning
Billedkunst
Grafik
Motion

Vi arrangerer også koncerter, forestillinger,
modeshows, udstillinger og meget mere.

Kursusbevis og portefølje
Du kan få et kursusbevis, hvis du har deltaget i 80%
af holdets timer. Du kan også få hjælp til at lave din
egen portefølje. Det er en mappe, hvor du samler
dokumentation for de kurser, som du har taget, og
det du har lært. Det kan være skitser, fotos, digte,

Mindfulness
Yoga & Qi Gong
Kor
Sammenspil
Sangtræning
Studieteknik
Guitar
Klaver
Trommer

notater, indspilninger og meget andet. Porteføljen
kan bl.a. bruges som præsentation af dine kompetencer, når du søger job eller praktik.

Fagligt, socialt og personligt
Du udvikler dig fagligt, bliver dygtigere og du bliver
styrket socialt og personligt. Det kan være i form af
større selvtillid, evnen til at tænke kreativt eller til at
samarbejde med andre.

Foto: Vibeke Jensen

Vi tilrettelægger sammen dit forløb, så det passer præcis til dig

Interesseret?
Ring for mere information eller aftal
et uforpligtende besøg:
Kofoeds Skoles Oplysningsforbund:
Tlf. 41 73 32 06
kirstenk@ksof.dk

Tilmelding og
information om skolen
Rådgiverne Kofoeds Skole:
Tlf. 41 73 31 80

Kofoeds Skole har værksteder, undervisning og vejledning for dig, der er arbejdsledig. Det er gratis!

Foto: Vibeke Jensen

Som elev på Kofoeds Skole kan du vælge blandt mere
end 150 kursustilbud i Kofoeds Skoles Oplysningsforbund!
Har du lyst til at lære noget nyt?

Hvad
drømmer du
om?

Kan du lide at arbejde udendørs?
Vil du lære om bæredygtighed og være med til
at skabe en større udnyttelse af vores fælles ressourcer?
Vil du lære at vedligeholde og etablere grønne områder?
Kan du lide at hjælpe andre med større og mindre serviceopgaver?

Så er

Miljøpladsen

på Kofoeds Skole noget for dig!

Sortering, service og vedligehold

Du får kendskab til:

Miljøpladsen er Kofoeds Skoles værksted for
sortering af skolens affald. Vi håndterer en stor
mængde affald, bl.a. møbler, jern & metal, glas &
porcelæn, elektronik, plast og byggematerialer.
Dette affald sorteres og nedbryders, for at øge
genanvendeligheden.
Miljøpladsen varetager også vedligeholdelse af
skolens grønne områder. Vi slår græs, klipper hæk,
brænder belægninger og ordner bede om sommeren.
Om vinteren arbejder vi med beskæring, snerydning,
grusning og saltning. Vi har ligeledes en mindre
produktion af pejsebrænde, hvor vi opskærer
og flækker træ til kunder ude i byen. Mindre
serviceopgaver som flytninger eller opstillinger i
forbindelse med arrangementer er også opgaver vi
tager os af. Der er mange forskellige opgaver, og vi
tilpasser dem til hvad du kan.

•
•
•
•
•

Håndtering og sortering af affald
Pleje af grønne områder
Brug af mindre gartnerimaskiner; hækklipper,
motorsav og plæneklipper
Brug af fejemaskine, gravemaskine og gaffeltruck
Udførelse af mange forskellige serviceopgaver

Humor og fællesskab
På Miljøpladsen er der masser af humor og et godt
fællesskab. Vi lægger vægt på et inspirerende
læringsmiljø i trygge rammer.

Job, praktik og uddannelse
Du får hjælp til at søge job, praktik eller finde ud af,
om du vil starte på en uddannelse. Og du får personlig
vejledning og støtte til at nå dine mål og ønsker.

Foto: Vibeke Jensen

Vi tilrettelægger sammen dit forløb, så det passer præcis til dig

Interesseret?
Ring for mere information eller aftal
et uforpligtende besøg:
Miljøpladsen Kofoeds Skole:
Tlf. 41 73 31 12
clausn@kofoedsskole.dk

Tilmelding og
information om skolen
Rådgiverne Kofoeds Skole:
Tlf. 41 73 31 80

Kofoeds Skole har værksteder, undervisning og vejledning for dig, der er arbejdsledig. Det er gratis!

Foto: Vibeke Jensen

Hvad
drømmer du
om?

Har du lyst til at prøve kræfter med arbejdet på et møbellager?
Vil du hjælpe andre mennesker med at finde ting til hjemmet?

Så er

Møbeldepotet

på Kofoeds Skole noget for dig!

På Kofoeds Skoles Møbeldepot indsamler vi møbler og
andet indbo for at give dem videre til socialt udsatte.
Det kan være hjemløse, der har fået en lejlighed –
eller folk der har et behov for nye ting til hjemmet.
I Møbeldepotet arbejder vi med at sortere og
opmagasinere tingene så det virker overskueligt både
for os og for kunderne.
Vi arbejder tæt sammen med Transportafdelingen,
som henter og bringer møblerne.

Du får kendskab til:
•
•
•
•

Sortering og oprydning
Kundebetjening
Servicemindedhed
Lagerarbejde

Godt kammeratskab
På Møbeldepotet lægger vi vægt på et godt
kammeratskab.
Vi hjælper hinanden, vi laver sjov, og her er respekt og
plads til alle.

Job, praktik og uddannelse
Som elev på Møbeldepotet kan du få hjælp til at søge
job eller praktikplads, komme på virksomhedsbesøg
eller finde ud af, om du vil starte på en uddannelse.
Flere af vores elever har fået job, været i praktik
eller er påbegyndt uddannelse inden for lager- og
transportområdet.

Foto: Per Bix
Foto: Vibeke Jensen

Vi tilrettelægger sammen dit forløb, så det passer præcis til dig

Interesseret?
Ring for mere information eller aftal
et uforpligtende besøg:
Møbeldepotet Kofoeds Skole:
Tlf. 41 73 31 12
clausn@kofoedsskole.dk

Tilmelding og
information om skolen
Rådgiverne Kofoeds Skole:
Tlf. 41 73 31 80

Kofoeds Skole har værksteder, undervisning og vejledning for dig, der er arbejdsledig. Det er gratis!

Foto: Vibeke Jensen

Hvad
drømmer du
om?

Kunne du tænke dig at arbejde i en tøjbutik, lære at sortere tøj
samt prøve at ekspedere kunder?
Vil du lære mere om genbrug og bæredygtighed?

Så er

Tøjdepotet

på Kofoeds Skole noget for dig!
En gratis tøjbutik
Tøjdepotet modtager brugt tøj fra private. Alt indkommet tøj grovsorteres, og det brugbare finsorteres til
butikken. Her udleverer vi det gratis til vores kunder
– skolens mange elever. Derudover giver vi også tøj til
andre institutioner, der arbejder med socialt udsatte.
Endvidere afholder vi tøjmarked på skolens jule- og
sommermarkeder. Vi har en stor og velassorteret butik, hvor vi gør meget ud af at præsentere tøjet pænt
og indbydende. Og vi vægter meget højt, at vores
kunder i butikken får en god oplevelse og service.

Du får kendskab til:
• Grov- og finsortering af tøj
• Opfyldning på hylder og tøjstativer
• Indretning og udsmykning af butikken
• Kundebetjening
• Oprydning og rengøring

Du får større og større udfordringer, efterhånden som
du bliver klar til det.

Værksted, butik og stue
Tøjdepotet består af et værksted, hvor vi sorterer
tøjet, en butik, hvor vi udleverer det til skolens elever,
og en hyggelig stue, hvor vi har tid til at hygge os
sammen.

God atmosfære
Tøjdepotet er et værksted med en god atmosfære,
hvor vi tager hensyn til hinanden. Der er altid plads til
gode ideer, og der er masser af muligheder for at være
kreativ.
Som elev på Tøjdepotet får du personlig vejledning og
støtte til at nå dine mål og ønsker.

Vi tilrettelægger sammen dit forløb, så det passer præcis til dig

Interesseret?
Ring for mere information eller aftal
et uforpligtende besøg:
Tøjdepotet Kofoeds Skole:
Tlf. 41 73 31 46
gittev@kofoedsskole

Tilmelding og
information om skolen
Rådgiverne Kofoeds Skole:
Tlf. 41 73 31 80

Kofoeds Skole har værksteder, undervisning og vejledning for dig, der er arbejdsledig. Det er gratis!

Foto: Vibeke Jensen

Hvad
drømmer du
om?

Hvad
drømmer du
om?

Kan du lide at lave maler-, snedker- eller tømrerarbejde?
Vil du lære at arbejde professionelt
med maskinpark og drejebænk?

Så er

Træværkstedet

på Kofoeds Skole noget for dig!

Vi er et værksted for dig, der gerne vil arbejde med
træopgaver inden for snedker- eller tømrerfaget. Du
arbejder med faste opgaver, og får mulighed for at
finde ud af, om du evt. skal uddanne dig eller arbejde
inden for disse fag. Værkstedet er et lærested, hvor
du arbejder med opgaver som stille og roligt forbedrer
dine kompetencer.
Du kommer til at indgå i et socialt arbejdsfællesskab,
hvor du også skal samarbejde med andre elever om at
udføre opgaverne.

Du får kendskab til:
•
•

•
•
•

Lettere malerarbejde og overfladebehandlinger
Brug af håndværktøj og snedkermaskiner
De forskellige typer af træ og materialer

Job, praktik og uddannelse
Du får hjælp og vejledning til at søge job, praktik og
uddannelse.
Som elev i Træværkstedet får du støtte til at klarlægge
og fastholde dine mål.
Værkstedet tager endvidere på udflugter og har
planlagte temadage.
Du er altid velkommen til en uforpligtigende samtale.

Teknikker inden for tømrer/snedkerfaget
Produktion og salg af træskåle, juletræsfødder,
skamler m.m.

Foto: Vibeke Jensen

Vi tilrettelægger sammen dit forløb, så det passer præcis til dig

Interesseret?
Ring for mere information eller aftal
et uforpligtende besøg:
Træværkstedet Kofoeds Skole:
Tlf. 41 73 31 12
clausn@kofoedsskole.dk

Tilmelding og
information om skolen
Rådgiverne Kofoeds Skole:
Tlf. 41 73 31 80

Kofoeds Skole har værksteder, undervisning og vejledning for dig, der er arbejdsledig. Det er gratis!

Hvad
drømmer du
om?

Har du brug for noget at stå op til om morgenen og
nogen at tale med? Vil du udføre lettere pakkeopgaver
og tjene til et måltid mad eller en vask?

Så er

Produktionsværkstedet

på Kofoeds Skole noget for dig!

Lettere arbejdsopgaver
På Produktionsværkstedet på Kofoeds Skole
kan du være med til at udføre lettere pakke- og
montageopgaver for virksomheder i Storkøbenhavn.
Det kan fx være at tælle og pakke rawlplugs eller
andre former for montagearbejde.

Du arbejder bl.a. med:
• Optælling
• Afvejning
• Pakning
• Montering

Akutværksted:
På Produktionsværkstedet kan du ved at arbejde en
time tjene til et måltid i vores Café Himmelblå. Du kan
ligeledes optjene til vask af tøj i vores vaskeri - en
times arbejde for en lille vask eller to timers arbejde
for en stor vask. Du kan dog max optjene i tre timer
om dagen.

Du kan møde, når det passer dig bedst (på hele
klokkeslet), og du kan arbejde i dit
eget tempo. Der er god tid til at hygge med de andre
elever og værkstedets medarbejdere samtidig med
arbejdet. Vi lægger vægt på at have et rart og trygt
miljø, hvor der er plads til alle.

Jobformidling:
Produktionsværkstedet fungerer samtidig som
jobformidling for skolen. Ønsker du at optjene
rekvisitioner til frisør, besøg på tøj- og møbeldepotet,
samt en brugt cykel/reparation fra vores
Cykelværksted, skal du arbejde et vist antal timer.
Dette kan du ikke optjene på Produktionsværkstedet.
Der skal du arbejde på nogle af vores andre
værksteder. Du skal derfor henvende dig på
Produktionsværkstedet, hvor medarbejderne vil
anvise dig til det værksted, hvor der på tidspunktet er
ledigt arbejde.

Foto: Vibeke Jensen

Vi tilrettelægger sammen dit forløb, så det passer præcis til dig

Interesseret?
Ring for mere information eller aftal
et uforpligtende besøg:
Produktionsværkstedet Kofoeds Skole:
Tlf. 41 73 31 14
larsmr@kofoedsskole.dk

Tilmelding og
information om skolen
Rådgiverne Kofoeds Skole:
Tlf. 41 73 31 80

Kofoeds Skole har værksteder, undervisning og vejledning for dig, der er arbejdsledig. Det er gratis!

Har du lyst til at arbejde kreativt med tekstiler og produktion?
Brænder du for at se dine idéer blive til virkelighed?

Så er

Redesign

på Kofoeds Skole noget for dig!
ReDesign anvender primært tøj og tekstiler, som
vi henter fra skolens tøjdepot. Det betyder at vi
hovedsageligt arbejder med genbrugstekstiler. På
den måde er vi med til at skåne miljøet – og samtidig
producerer vi ting, der er helt unikke.
I Redesign producerer vi også ting, som sælges til
mennesker uden for skolen.

Du får kendskab til:
•
•
•

Kreativ syning og omsyning af diverse materialer
Nye måder at anvende genbrugstekstiler
At bruge din kreativitet og din fantasi til at
inspirere dig selv og andre

Kreativitet i trygge rammer
Redesign er et værksted, der henvender sig til dig, der
kan lide at arbejde kreativt og har lyst til at arbejde
primært med tekstiler og genbrugsmaterialer.
Vi har et kreativt og inspirerende læringsmiljø, hvor
vi lægger vægt på, at der er trygt og rart for alle
at være. Der skal være plads til at alle kan udfolde
deres kreativitet samtidig med at vi tager hensyn til
hinanden. Her skal være både trygt og sjovt.

Foto: Per Bix
Foto: Vibeke Jensen

Vi tilrettelægger sammen dit forløb, så det passer præcis til dig

Interesseret?
Ring for mere information eller aftal
et uforpligtende besøg:
Redesign Kofoeds Skole:
tlf. 41 73 31 12
clausn@kofoedsskole.dk

Tilmelding og
information om skolen
Rådgiverne Kofoeds Skole:
Tlf. 41 73 31 80

Kofoeds Skole har værksteder, undervisning og vejledning for dig, der er arbejdsledig. Det er gratis!

Foto: Vibeke Jensen

Hvad
drømmer du
om?

Så er

Team Rent & Pænt

på Kofoeds Skole noget for dig!

Rengøring, vaskeri og ekspedition
Som elev i Rent & Pænt lærer du professionel rengøring, vaskeri og kundeservice/ekspedition i et tempo
der passer dig. Vi servicerer skolens mange elever,
medarbejdere og eksterne kunder.

Du får kendskab til:
•Moderne rengøringsteknikker og rengøringsmaskiner
•Industrivaskemaskine, tørretumbler og rulle
•Ergonomi
•Kundebetjening og -service
•Lettere lagerstyring og plukning
En gang om ugen tager vi på elevers eller eget initiativ
et aktuelt emne op. Det kan være om sundhed, om
dagens overskrifter eller et fagrelateret emne.

Hvis dansk ikke er dit modersmål, får du også god
mulighed for at træne dit danske i praksis.

Rådgivning og støtte
Du har altid mulighed for at få rådgivning og støtte –
både personligt og fagligt. Vi lægger vægt på humor,
tryghed, socialt fællesskab, tillid og respekt for den
enkelte.

Job, praktik og uddannelse
Du får vejledning og støtte til at søge job, praktik
eller uddannelse. Du bliver undervist målrettet til
arbejdsmarkedet. Elever der har været tilknyttet Rent
& Pænt har bl.a. fået job inden for industrivask og
rengøring.

Foto: Vibeke Jensen

Vi tilrettelægger sammen dit forløb, så det passer præcis til dig

Interesseret?
Ring for mere information eller aftal
et uforpligtende besøg:
Rent & Pænt Kofoeds Skole:
Tlf. 41 73 31 14
larsmr@kofoedsskole.dk

Tilmelding og
information om skolen
Rådgiverne Kofoeds Skole:
Tlf. 41 73 31 80

Kofoeds Skole har værksteder, undervisning og vejledning for dig, der er arbejdsledig. Det er gratis!

Foto: Vibeke Jensen

Vil du arbejde med rengøring og vaskeri?
Vil du blive dygtig inden for servicefagene, og have
kontakt med mange mennesker hver dag?
Foto: Vibeke Jensen

Hvad
drømmer du
om?

Se mere på www.kofoedsskole.dk
- hvor de enkelte ark også ligger til udskrivning

