
Løft din faglighed til 
et højere niveau
Vil du dygtiggøre dig inden for elektrikerfaget?

Så har du muligheden, når Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier i uge 27 holder Talentcamp.
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INDHOLD 
Talentcamp 2022 er for dig, som vil dygtiggøre dig inden 
for elektrikerfaget. Vi vil udfordre dig og din viden, og 
målet er at dygtiggøre dig inden for emnet smarthome. 
Deltager du, vil du få en masse viden og kompetencer, 
som du kan tage med ud i virksomheden.

På campen, vil du møde forskellige undervisere der hver 
især har særlig interesse inden for emnet smarthome og 
du vil blive undervist i tre forskellige emner. Emner du 
vil møde på campen, tager udgangspunkt i produkterne: 
Wiser fra producenten Schneider, Raspberry Pi med til-
hørende homeassistent og Homey pro. Du vil sammen 
med de andre på campen ideudvikle nye produkter samt 
arbejde innovativt med brugen af eksisterende produkter. 

Du vil møde elever med samme interesse og med am-
bitionen om at få en sjov uge, hvor man dygtiggør sig 
sammen. Du vil ligeledes have mulighed for at deltage i 
sociale arrangementer på tværs af fag.

Skynd dig at melde dig til - vi har KUN 20 pladser i 2022.

Vi glæder os til at se dig!

OBS! Det er vigtigt, at du medbringer din egen PC til 
campen (ikke Mac).

VARIGHED 
Uge 27 – fra mandag den 4. juli kl. 10 til fredag den 
8. juli kl. 13.

MERE INFO

Talentcamp
Elektriker

Tilmeldingsfrist:
Mandag den 20. juni 2022

MÅLGRUPPE 
Talentcamp er for dig, der har gen-
nemført H1 på elektrikeruddannelsen.

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

PROGRAM 
herningsholm.dk/talentcamp

PRIS 
Talent-camp er opbygget i faget  
teknologi på F niveau. Hvis du er EUD 
elev er undervisningen derfor gratis, 
da den kan tages som studierettet 
påbygning. Derfor vil din virksomhed 
ligeledes få lønrefusion mens du er 
afsted. Er du EUX-elev eller færdig- 
uddannet, vil der være egenbetaling 
i form af 4.550 kr. inkl. ophold på 
skolehjem og fuld forplejning. 

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

TILMELDING 
Tilmeld dig Talentcamp på:
herningsholm.dk/talentcampTUE THASTRUP

UDDANNELSESLEDER
EL- OG DATA-UDDANNELSERNE
M  TUTH@HERNINGSHOLM.DK
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