
Løft din faglighed til 
et højere niveau
Vil du blive endnu bedre til blikkenslagerfaget og træne 
dit talent?

Så har du muligheden, når Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier i uge 27 holder Talentcamp.

VVS



INDHOLD 
Ugen vil blive brugt på at arbejde med fx forskudt tag, 
inddækning af kviste, spir, facader, karnapper, skorstene, 
præfabrikeret beklædning, manuel og digital udfoldning 
samt et projekt, du selv vælger.

Du vælger selv, hvad du vil arbejde med i samråd med de 
undervisere, du vil møde på Talentcamp’en.

Inden Talentcamp’en skal du have udarbejdet og frem-
sendt et forslag til dit projekt, så du på førstedagen er 
klar til at gå i gang med udførelsen af dit produkt/projekt.

Du skal forvente undervisning til kl. 17.00 alle dage und- 
tagen fredag, hvor der er afrejse kl. 13.00.

Forskellige leverandører til blikkenslagerfaget deltager i 
Talentcamp’en.

På campen vil du møde elever fra hele landet inden for 
forskellige uddannelser. I løbet af ugen vil du opleve et 
helt særligt socialt sammenhold, som er med til at give 
dig en oplevelse ud over det sædvanlige.

VARIGHED 
Uge 27 - fra mandag den 29. juni kl. 10 til fredag den  
3. juli kl. 13.

MERE INFO

Talentcamp
VVS-blikkenslager MÅLGRUPPE 

Talentcamp er for lærlinge, svende og 
mestre inden for blikkenslager-faget.

STED 
Undervisningen foregår i værksteder- 
ne på Herningsholm Erhvervsskole & 
Gymnasier, Lillelundvej 21, Herning.

PROGRAM 
Finder du på www.herningsholm.dk/
talentcamp.

PRIS 
Undervisningen er gratis for lærlinge. 
Talentcampen fungerer som erhvervs- 
rettet påbygning, så din virksomhed 
kan få lønrefusion, imens du er af sted. 
 
Svende og deltagere, der ikke har en 
videregående uddannelse tilmeldes 
via AMU, pris 630 kr.
 
Mestre og andre med en videre- 
gående uddannelse, pris 4.950 kr.

PRAKTISK INFO 
Under camp’en kan du bo på vores 
skolehjem, og om aftenen er der for-
skellige spændende aktiviteter. Der 
er gratis fuld forplejning og overnat-
ning.

TILMELDING 
Du tilmelder dig Talentcamp på: www.
herningsholm.dk/talentcamp senest 
mandag den 8. juni 2020.
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