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  KURSUSKATALOG



FORORD

Kære læsere

Velkommen til VASAC Slagelses kursuskatalog .

Kataloget byder på en bred vifte af kursusmuligheder inden for mange spændende områder. 
 
Vi har konkretiseret, hvad de forskellige kurser indeholder. Det kan du læse meget mere om på de følgende sider. På 
forsiderne er der en QR kode. Når du scanner den, kan du se en video der viser nogle af de ting, som du kan lære på 
hvert enkelt kursus. 

Finder du ikke lige det kursus du søger, er du altid velkommen til at kontakte os. Måske kan vi sammensætte netop dit 
ønske til et spændende kursusforløb, i en af vores afdelinger, eller i en af de mange virksomheder vi samarbejder med.

Vi glæder os rigtig meget til at se dig som kursist, på et eller flere af vores kurser.

Husk, det er måden vi bruger vore evner på, der gør dem værdifulde 

Rigtig god læselyst …

 

Mette Winther
Centerleder
VASAC Slagelse
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BUTIK

FLASKER OG EMBALLAGE

KONTOR OG ADMINISTRATION

KØKKEN OG CAFE

HÅNDVÆRK OG TEKNIK

MEDIE OG GRAFIK

GARTNER

KURSUSFORLØB I VASAC
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INDHOLDSFORTEGNELSENELSE

BUTIK

KØKKEN & CAFE

       
HÅNDVÆRK & TEKNIK  

GARTNER

• Butiksassistent 
• Pakning af tekstilvarer
• Salg og kassebetjening (Bibliotekscaféen)

• Service, salg og kassebetjening (VASAC café)
• Fokus på hygiejne (Caféen i Korsør)
• Caféarbejde (Slagelse svømmehal)
• Caféarbejde (Caféen i Korsør)
• Mødeopdækning (Bibliotekscaféen)

GEARBASEN
• Teknisk genbrug
• Reparation og teknik
METAL
• Metal, smed og maskinarbejde
ACHTON
• Teknisk montage   
AUTO
• Vask og service af biler
KECON
• Betjening af metalbåndsav
• Betjening af metallokkemaskine
• Betjening af søjleboremaskine
MONTAGE
• Industrioperatør 1
• Industrioperatør 2
• Industrioperatør 3

• Gartnerredskaber og værktøj
• Motoriseret buskrydder
• Motorplæneklipper

      

 
 

 

 

 
 
 

 

 

  

MEDIE & GRAFIK

• Betjening af storformatprinter
• Videoproduktion og upload
• Produktion af annonce
• Produktion af visitkort
• Tekstiltryk

FLASKER & EMBALLAGE

• Flaskeassistent

GARTNER 



Kursus/Butik

Butiksassistent

Butik

20
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FAGOMRÅDE

Butik

KURSUS

Butiksassistent

TILMELDING

Afdelingsleder

Inge Kristensen

21 27 42 80

ickri@slagelse.dk

STED

VASAC Slagelse

Medieshoppen 

Skovsøgde 2

4200 Slagelse

UNDERVISER

Bettina Ø. Hansen

58 56 81 77

beorh@slagelse.dk

MØDETIDER

Kl. 9:00-14:30 

BUTIKSASSISTENT

Du kan lære følgende:
• At åbne butikken 
• At imødekomme kunden med et smil på læben 
• At spørge om, hvad kunden ønsker
• At hente varer fra hylder og lager
• Vejlede kunden i i valg af varer - størrelse og antal
• Udfylde en ordreseddel
• Beregning af pris
• Udlevering af færdige ordre og afregning med kunden
• At sende kunden pænt ud af døren 
•  Betjening af kasseapparat, samt sørge for at kassen stemmer
•  Lave vinduesudstilling

 
Adgangskriterier: Du skal have lyst til at tale med kunder og lære noget om personlig 
service. Det vil være en fordel, at du kan tælle og regne, da du skal lære at bruge tal og penge, 
som den teknologi der ligger i brugen af et kasseapparat. Det vil være individuelt, hvor langt 
man når på kurset. Medieshoppen vurderer, hvilke emner hver enkelt kursist præsenteres for. 
Du får et kompetencebevis, som viser, hvad du har lært.

Læringsmetode: Instruktion fra underviser. Sidemandsoplæring, rollespil /prøveopgaver 
og selvstændig opgaveløsning.

Butik

Inden kurset
Tal med din vejleder eller lærer om hvad du/I 
forventer, at du lærer.
Vær opmærksom på, at have egnet påklædning 
med eller på, til det kursus du har valgt.

Husk en solid madpakke, samt noget at drikke. 

HUSK!!! Dit gode humør ;-)

Efter kurset
Efter kurset vil vi tale med dig og din vejleder 
om, hvad du har lært, og hvad du eventuelt kan 
lære mere om. Du vil få et kompetencebevis 
som dokumentation for din deltagelse på kur-
set.



Kursus/Butik

Pakning af tekstilvarer

Butik

20
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FAGOMRÅDE

Butik

KURSUS

Pakning af tekstilvarer

TILMELDING

Afdelingsleder

Inge Kristensen

21 27 42 80

ickri@slagelse.dk

STED

VASAC Slagelse

Medieshoppen 

Skovsøgde 2

4200 Slagelse

UNDERVISER

Bettina Ørbæk Hansne

58 56 81 77

beorh@slagelse.dk

MØDETIDER

Kl. 9:00-14:30 

PAKNING AF TEKSTILVARER

Du kan lære følgende:
• At lægge forskellige tøjtyper sammen - med eller uden foldebræt
• At kende forskel på  forskellige tøjstørrelser
• At tælle op
• Pakning af tøj i poser og papkasser
• At følge en ordreseddel under pakningen

 
Adgangskriterier: Du skal have lyst til at arbejde med dine hænder. Du skal have blik for, 
hvornår tøjet er lagt pænt sammen, så kunen er tilfreds. Det vil være individuelt, hvor langt 
man når på kurset. Medieshoppen vurderer, hvilke emner hver enkelt kursist præsenteres for.
Du får et kompetencebevis, som viser, hvad du har lært.

Læringsmetode: Instruktion fra underviser. Sidemandsoplæring og selvstændig  
opgaveløsning.

  

Butik

Inden kurset
Tal med din vejleder eller lærer om hvad du/I 
forventer at du lærer.
Vær opmærksom på, at have egnet påklædning 
med eller på, til det kursus du har valgt.
Husk en solid madpakke, samt noget at drikke. 

HUSK!!! Dit gode humør ;-)

Efter kurset
Efter kurset vil vi tale med dig og din vejleder 
om, hvad du har lært, og hvad du eventuelt kan 
lære mere om. Du vil få et kompetencebevis 
som dokumentation for din deltagelse på kur-
set.



Kursus

Salg og kassebetjening (Bibliotekscaféen)

Butik

20
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FAGOMRÅDE

Butik

KURSUS

Salg og kassebetjening

TILMELDING

Afdelingsleder

Hanne Moess 

20 49 90 59

hmdav@slagelse.dk

STED

Bibliotekscaféen

Stenstuegade 3

4200 Slagelse

UNDERVISER

Kari Stage

58 57 39 18

kasta@slagelse.dk

MØDETIDER

Mandag - torsdag

Kl. 8:00-14:30 

Fredag

Kl. 8:30-14:00 

SALG OG KASSEBETJENING (BIBLIOTEKSCAFÉEN)

Du kan lære følgende:
• Betjening af kasseapparat
•  Tage imod penge og give penge retur
•  Tælle kassen op
•  Optræde serviceorienteret overfor kunderne
•  Almene gældende hygiejneregler 

Adgangskriterier: Du skal have lyst til at tale med kunder og til at lære noget om personlig 
service. Du skal kunne tal og penge, samt teknologi der ligger i brugen af kasseapparat. Du 
skal også kunne lære noget om personlig - og faglig hygiejne. Du får et kompetencebevis, 
som viser, hvad du har lært.

Læringsmetode: Instruktion fra underviser. Sidemandsoplæring og selvstændig  
opgaveløsning.

  

Butik

Inden kurset
Tal med din vejleder eller lærer om hvad du/I 
forventer at du lærer.
Vær opmærksom på at have egnet påklædning 
med eller på, til det kursus du har valgt.

Husk en madpakke, samt noget at drikke. P

HUSK!!! Dit gode humør ;-)

Efter kurset
Efter kurset vil vi tale med dig og din vejleder 
om, hvad du har lært, og hvad du eventuelt kan 
lære mere om. Du vil få et kompetencebevis 
som dokumentation for din deltagelse på kur-
set.



Kursus/Café

Service, salg og kassebetjening

KøKKen & Café

20
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FAGOMRÅDE

Butik

KURSUS

Service, salg og kassebetjening  

TILMELDING

Teamleder

Steen Christensen

30 46 82 65 

stlch@slagelse.dk

STED

VASAC Slagelse 

Industrivej 7

4200 Slagelse

UNDERVISER

Lasse Sørensen

58 56 81 44

lasor@slagelse.dk

MØDETIDER

Kl. 8:30-14:30 

SERVICE, SALG OG KASSEBETJENING (VASAC CAFÉ)

Du kan lære følgende:
• Betjening af kasseapparatet
• Tage imod penge og give penge retur
• Tælle kassen op
• Optræde serviceorienteret overfor kunderne
•  Tørre borde af og sætte stole på plads
•  Støvsuge og vaske gulv i Caféen
•  Ordne vasketøj og lære betjening af industriopvaskemaskine
• Almene gældende hygiejneregler
•  Samarbejde med øvrige medarbejdere og personale i Caféen

 
Adgangskriterier: Du skal have lyst til at tale med kunder og til at lære noget om personlig 
service. Du skal kunne lære at bruge tal og penge, samt den teknologi der ligger I brugen af et 
kasseapparat. Du skal have en god personlig hygiejne – og kunne lære om god faglig hygie-
jne.  Du får et kompetencebevis, som viser, hvad du har lært.

Læringsmetode: Instruktion fra underviser. Sidemandsoplæring og selvstændig  
opgaveløsning.

  

butiK

Inden kurset
Tal med din vejleder eller lærer om hvad du/I 
forventer at du lærer.
Vær opmærksom på at have egnet påklædning 
med eller på, til det kursus du har valgt.

Husk en solid madpakke, samt noget at drikke. 
Du kan også vælge at købe din mad og drikke i 
cafeen.

HUSK!!! Dit gode humør ;-)

Efter kurset
Efter kurset vil vi tale med dig og din vejleder 
om, hvad du har lært, og hvad du eventuelt kan 
lære mere om. Du vil få et kompetencebevis 
som dokumentation for din deltagelse på kur-
set.



Kursus

Hygiejne i Caféen

KøKKen & café
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FAGOMRÅDE

Køkken & Café

KURSUS

Hygiejne i Caféen

TILMELDING

Afdelingsleder

Jørgen Holck Jensen 

51 53 94 80

jorje@slagelse.dk

STED

Loppeshoppen

Bag Stadion 9

4220 Korsør

UNDERVISER

Anne-Grethe Malmborg

58 56 81 88

angma@slagelse.dk

MØDETIDER

Mandag - torsdag

Kl. 8:00-14:30 

Fredag

Kl. 8:00-12:30 

HYGIEJNE I CAFÉEN (CAFÉEN I KORSØR)

Du kan lære følgende:
• Om personlig og faglig hygiejne - herunder:
  Om håndtering af fødevarer - herunder håndvask ved skift mellem forskellige 
  arbejdsprocesser i køkkenet
• At føre egenkontrol af temperaturer i køleskab og fryser 
• Hvordan rengøring skal udføres i et køkken
• Om almene - og gældende hygiejneregler

 

Adgangskriterier: Du skal have lyst til at lære om opgaverne i køkkenet. 
Du skal også  lære noget om personlig og faglig hygiejne. 
Du får et kompetencebevis, som viser, hvad du har lært.

Læringsmetode: Instruktion fra underviser. Sidemandsoplæring og selvstændig  
opgaveløsning.

 
  

KøKKen & cafe

Inden kurset
Tal med din vejleder eller lærer om hvad du/I 
forventer at du lærer.

Vær opmærksom på at have egnet påklædning 
med eller på, til det kursus du har valgt.

Husk en solid madpakke, samt noget at drikke. 

HUSK!!! Dit gode humør ;-)

Efter kurset
Efter kurset vil vi tale med dig og din vejleder 
om, hvad du har lært, og hvad du eventuelt kan 
lære mere om. Du vil få et kompetencebevis 
som dokumentation for din deltagelse på kur-
set.



Kursus/Café

Caféarbejde

KøKKen & Café

20
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FAGOMRÅDE

Køkken & Café

KURSUS

Caféarbejde

TILMELDING

Afdelingsleder

Hanne Moess

20 49 90 59

hmdav@slagelse.dk

STED

Slagelse Svømmehal 

Antvorskov Allé 133

4200 Slagelse

UNDERVISER

Annelise Christensen

58 56 81 48

abchr@slagelse.dk

Gitte Jensen

21 29 02 70

gittj@slagelse.dk

MØDETIDER

Kl. 8.30 - 20.00 man.- fre.

Kl. 8.00 - 17.00 lør. - søn.

CAFÉARBEJDE (SLAGELSE SVØMMEHAL)

Du kan lære følgende:
• Om personlige og faglig hygiejne
•  Håndtering af fødevare 
•  Håndvask ved skift mellem forskellige arbejdsprocesser i køkkenet
• At føre egenkontrol af temperatur i køleskab og fryser, samt under tilberedning og    
 opvarmning af fødevare
• Hvordan rengøring skal udføres i et køkken
• Om almene, og gældende hygiejneregler
• Lave lækre frokostboller, bage lækre kager, samt lave smoothie
•  Anrette fødevare så de præsenterer sig 
•  Betjene et kasseapparat, samt betjene kunder
•  Ordne vasketøj og lære betjening af industriopvaskemaskine
•  Samarbejde med øvrige medarbejdere og personale i svømmehallen

 
Adgangskriterier: Du skal have lyst til at arbejde i en café, hvor arbejdet ikke kun er at 
betjene kunder. Du skal også være med til at tilberede maden, der bliver solgt. Du skal være 
indstillet på, at arbejde på skiftende arbejdstider, og hver anden weekend. Du skal kunne ar-
bejde selvstændigt, eller i en mindre gruppe efter instruktion. Du får et kompetencebevis, 
som viser, hvad du har lært.

Læringsmetode: Instruktion fra underviser. Sidemandsoplæring og selvstændig  
opgaveløsning.

KøKKen & Cafe

Inden kurset
Tal med din vejleder eller lærer om hvad du/I 
forventer at du lærer.
Vær opmærksom på at have egnet påklædning 
med eller på, til det kursus du har valgt.

Husk en solid madpakke, samt noget at drikke. 
Du kan også vælge at købe din mad og drikke i 
cafeen.

HUSK!!! Dit gode humør ;-)

Efter kurset
Efter kurset vil vi tale med dig og din vejleder 
om, hvad du har lært, og hvad du eventuelt kan 
lære mere om. Du vil få et kompetencebevis 
som dokumentation for din deltagelse på kur-
set.



Kursus

Caféarbejde

KøKKen & café

20
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FAGOMRÅDE

Køkken & Café

KURSUS

Caféarbejde

TILMELDING

Afdelingsleder

Jørgen Holck Jensen 

51 53 94 80

jorje@slagelse.dk

STED

Loppeshoppen

Bag Stadion 9

4220 Korsør

UNDERVISER

Lotte Hansen

58 56 81 90

lohan@slagelse.dk

MØDETIDER

Mandag - torsdag

Kl. 8:00-14:30 

Fredag

Kl. 8:00-12:30 

CAFÉARBEJDE (CAFÉEN I KORSØR)

Du kan lære følgende:
• Kaffebrygning
• Kundebetjening
• At anrette og servere
• At betjene kasseapparat
• At planlægge og gennemføre indkøb
•  Almene - og gældende hygiejneregler

 

Adgangskriterier: Du skal have lyst til at arbejde i en lille café. Du skal også lære noget om 
personlig- og faglig hygiejne. Du får et kompetencebevis, som viser, hvad du har lært.

Læringsmetode: Instruktion fra underviser. Sidemandsoplæring og selvstændig  
opgaveløsning.

 

KøKKen & cafe

Inden kurset
Tal med din vejleder eller lærer om hvad du/I 
forventer at du lærer.
Vær opmærksom på at have egnet påklædning 
med eller på, til det kursus du har valgt.

Husk en solid madpakke, samt noget at drikke. 
Du kan også vælge at købe din mad og drikke i 
cafeen.

HUSK!!! Dit gode humør ;-)

Efter kurset
Efter kurset vil vi tale med dig og din vejleder 
om, hvad du har lært, og hvad du eventuelt kan 
lære mere om. Du vil få et kompetencebevis 
som dokumentation for din deltagelse på kur-
set.



Kursus/Café

Mødeopdækning (Bibliotekscaféen)

KøKKen og Café
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FAGOMRÅDE

Køkken & café

KURSUS

Mødeopdækning

TILMELDING

Afdelingsleder

Hanne Moess

20 49 90 59

hmdav@slagelse.dk

STED

Bibliotekscafeen 

Stenstuegade 1

4200 Slagelse

UNDERVISER

Kari Stage 

58 57 39 18 

kasta@slagelse.dk

MØDETIDER

Kl. 8:30-14:00 

MØDEOPDÆKNING (BIBLIOTEKSCAFÉEN)

Du kan lære følgende:
• Gennemgang af ordreseddel
• Optælling af service til bestilte antal deltagere
• Borddækning
• Kontrol af borddækning
• Afrydning og aftørring af borde m.m.
•  Almene- og gældende hygiejneregler

 
Adgangskriterier: Du skal have lyst til at lære noget omkring mødeservicering og bord-
dækning. Du skal kunne arbejde selvstændig eller i en mindre gruppe efter instruktion. Du 
skal også kunne lære noget om personlig - og faglig hygiejne. Du får et kompetencebevis, 
som viser, hvad du har lært.

Læringsmetode: Instruktion fra underviser. Sidemandsoplæring og selvstændig  
opgaveløsning.
 

KøKKen & Cafe

Inden kurset
Tal med din vejleder eller lærer om hvad du/I 
forventer at du lærer.
Vær opmærksom på at have egnet påklædning 
med eller på, til det kursus du har valgt.

Husk en solid madpakke, samt noget at drikke. 

HUSK!!! Dit gode humør ;-)

Efter kurset
Efter kurset vil vi tale med dig og din 
vejleder om, hvad du har lært, og hvad du 
eventuelt kan lære mere om. Du vil få et kom-
petencebevis som dokumentation  
for din deltagelse på kurset.



Kursus/Jern

Teknisk genbrug

Håndværk og teknik
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FAGOMRÅDE

Håndværk & Teknik

KURSUS

Teknisk genbrug

TILMELDING

Teamleder

Steen Christensen

30 46 82 65

stlch@slagelse.dk

STED

Hjælpemiddeldepotet 

Industrivej 9

4200 Slagelse

UNDERVISER

Allan Hansen

30 32 82 77

aohan@slagelse.dk

MØDETIDER

Kl. 8:30-14:30

TEKNISK GENBRUG

Du kan lære følgende:
• Sikkerhed og værnemidler
• Mål og materialer
• Introduktion til saven & udskiftning af savklinge
• Opmærkning og opstilling
• Selvstændig betjening

Adgangskriterier: Du skal have lyst til at arbejde med maskiner. Du skal have lyst til at 
lære i et team sammen med andre. Du skal være klar over, at du kan blive beskidt, så husk at 
tage tøj med, der passer til arbejdet. 
 Du får et kompetencebevis, som viser, hvad du har lært.

Læringsmetode: Instruktion fra underviser og selvstændig opgaveløsning.

 

Håndværk & teknik

Inden kurset
Tal med din vejleder eller lærer om hvad du/I 
forventer at du lærer.
Vær opmærksom på at have egnet påklædning 
med eller på, til det kursus du har valgt.

Husk en solid madpakke, samt noget at drikke. 

HUSK!!! Dit gode humør ;-)

Efter kurset
Efter kurset vil vi tale med dig og din vejleder 
om, hvad du har lært, og hvad du eventuelt kan 
lære mere om. Du vil få et kompetencebevis 
som dokumentation for din deltagelse på kur-
set.



Kursus/Gearbasen

Reparation og teknik

Håndværk og teknik

20
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FAGOMRÅDE

Håndværk & Teknik

KURSUS

Reparation og teknik

TILMELDING

Teamleder

Steen Christensen

30 46 82 65

stlch@slagelse.dk

STED

Hjælpemiddeldepotet 

Industrivej 9

4200 Slagelse

UNDERVISER

Flemming Hansen

30 46 82 70

flekh@slagelse.dk

MØDETIDER

Kl. 8:30 - 14:30

REPARATION OG TEKNIK

Du kan lære følgende:
• Sikkerhed og værnemidler
• Montering af nye og brugte hjælpemidler
• Reparation af hjælpermidler
• Smøring og klargøring af hjælpemidler
• Værktøjskendskab og håndtering

Adgangskriterier: Du skal have flair for at arbejde med værktøj. Du skal have en vis sans 
for orden og for systemer. 
 Du får et kompetencebevis, som viser, hvad du har lært.

Læringsmetode: Instruktion fra underviser og selvstændig opgaveløsning.

 

Håndværk & teknik

Inden kurset
Tal med din vejleder eller lærer om hvad du/I 
forventer at du lærer.
Vær opmærksom på at have egnet påklædning 
med eller på, til det kursus du har valgt.

Husk en solid madpakke, samt noget at drikke. 

HUSK!!! Dit gode humør ;-)

Efter kurset
Efter kurset vil vi tale med dig og din vejleder 
om, hvad du har lært, og hvad du eventuelt kan 
lære mere om. Du vil få et kompetencebevis 
som dokumentation for din deltagelse på kur-
set.

Dette kursus udbydes ikke på ugebasis - kun længerevarende



Kursus/Metal

Introduktion til metalfaget

Håndværk og teknik
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FAGOMRÅDE

Håndværk & Teknik 

Metal

LÆRINGSEMNE

Introduktion til at arbejde med metal

TILMELDING

Teamleder

Steen Christensen

30 46 82 65

stlch@slagelse.dk

STED

VASAC Slagelse 

Industrivej 7

4200 Slagelse

UNDERVISER

Michael Sørensen

58 56 81 33

misor@slagelse.dk

MØDETIDER

Mandag til fredag

kl: 8:30  - 14:30

INTRODUKTION TIL AT ARBEJDE MED METAL

Du kan lære følgende:
• Sikkerhed og værnemidler
• Materialekendskab
• Lettere montageopgaver
• At måle med målebånd og skydelære

Adgangskriterier: Du skal have lyst til at arbejde med maskiner. Du skal have lyst til at 
lære i et team sammen med andre. Du skal være klar over, at du kan blive beskidt, så husk at 
tage tøj med, der passer til arbejdet. 
 Du får et kompetencebevis, som viser, hvad du har lært.

Læringsmetode: Instruktion fra underviser, øvelser og selvstændig opgaveløsning.

 

Håndværk & teknik

Inden kurset
Tal med din vejleder eller lærer om hvad du/I 
forventer at du lærer.
Vær opmærksom på at have egnet påklædning 
med eller på, til det kursus du har valgt.

Husk en solid madpakke, samt noget at drikke. 

HUSK!!! Dit gode humør ;-)

Efter kurset
Efter kurset vil vi tale med dig og din vejleder 
om, hvad du har lært, og hvad du eventuelt kan 
lære mere om. Du vil få et kompetencebevis 
som dokumentation for din deltagelse på kur-
set.

FAGOMRÅDE

Håndværk & Teknik 

Metal

LÆRINGSEMNE

Introduktion til at arbejde med metal

TILMELDING

Teamleder

Steen Christensen

30 46 82 65

stlch@slagelse.dk

STED

VASAC Slagelse 

Industrivej 7

4200 Slagelse

UNDERVISER

Michael Sørensen

58 56 81 33

misor@slagelse.dk

MØDETIDER

Mandag til fredag

kl: 8:30  - 14:30

INTRODUKTION TIL AT ARBEJDE MED METAL

Du kan lære følgende:
• Sikkerhed og værnemidler
• Materialekendskab
• Lettere montageopgaver
• At måle med målebånd og skydelære

Adgangskriterier: Du skal have lyst til at arbejde med maskiner. Du skal have lyst til at 
lære i et team sammen med andre. Du skal være klar over, at du kan blive beskidt, så husk at 
tage tøj med, der passer til arbejdet. 
 Du får et kompetencebevis, som viser, hvad du har lært.

Læringsmetode: Instruktion fra underviser, øvelser og selvstændig opgaveløsning.

 

Håndværk & teknik

Inden kurset
Tal med din vejleder eller lærer om hvad du/I 
forventer at du lærer.
Vær opmærksom på at have egnet påklædning 
med eller på, til det kursus du har valgt.

Husk en solid madpakke, samt noget at drikke. 

HUSK!!! Dit gode humør ;-)

Efter kurset
Efter kurset vil vi tale med dig og din vejleder 
om, hvad du har lært, og hvad du eventuelt kan 
lære mere om. Du vil få et kompetencebevis 
som dokumentation for din deltagelse på kur-
set.



Kursus/Achton

Teknisk montage - Achton produkter

Håndværk og teknik

20
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FAGOMRÅDE

Håndværk & Teknik 

Teknisk montage

KURSUS

Achton produkter

TILMELDING

Teamleder

Jørgen Holck

51 53 94 80

jorje@slagelse.dk

STED

VASAC Slagelse 

Bag Stadion 9

4220 Korsør

Achton

Glasvej 2

4220 Korsør

UNDERVISER

Gunvor Jørgensen

51 53 94 81

gvjor@slagelse.dk

MØDETIDER

Mandag til fredag

kl: 8:30  - 14:30

TEKNISK MONTAGE - ACHTON PRODUKTER

Du kan lære følgende:
• Sikkerhed og ergonomi ved din personlige arbejdsplads
• Montering af Achtons produkter
• Arbejdsadfærd
• Samarbejde og ordenssans
• Egenkontrol og overblik over opgaverne

Kurset kan enten foregå på fabrikken Achton i Korsør eller i VASAC Slagelses lokaler på Indus-
trivej,  så du skal være opmærksom på evt. transport til og fra.

Adgangskriterier:Du skal have lyst til og mulighed for at arbejde med dine hænder. Og 
kunne koncentrere dig om dine opgaver.

Læringsmetode: Instruktion fra underviser og mere eller mindre selvstændig opgaveløs-
ning.

 

Håndværk & teknik

Inden kurset
Tal med din vejleder om hvad du/i forventer at 
du lærer.

Husk madpakke og dit gode humør ;-)

Efter kurset
Efter kurset vil vi tale med dig og din vejleder 
om, hvad du har lært, og hvad du eventuelt kan 
lære mere om. 
Du vil få et kompetencebevis som dokumenta-
tion for din deltagelse på kurset.



Kursus/Bilvask

Vask og service af biler

Håndværk og teknik
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FAGOMRÅDE

Håndværk & Teknik

KURSUS

Vask og service af biler

TILMELDING

Teamleder

Steen Christensen

30 46 82 65

stlch@slagelse.dk

STED

VASAC Slagelse 

Industrivej 7

4200 Slagelse

UNDERVISER

Allan Hansen

30 32 82 77

aohan@slagelse.dk

MØDETIDER

Mandag til fredag

kl: 9:00  - 14:30

VASK OG SERVICE AF BILER

Du kan lære følgende:
• Kendskab til forskellige midler til vask og vedligehold, væsker, olie og smøremidler
• Klargøre bilen til udvendig vask
• Udvendig vask
• Klargøre bilen til indvendig rengøring og vask
•  Indvendig rengøring og vask
•  Kontrol og påfyldning af væsker og olie
•  Kontrol af dæktryk
•  Opfyldning af luft i dæk
•  Kontrol af dækmømster

Adgangskriterier: Du skal kunne bevæge dig i bilen og rundt om bilen. Du får regntøj på, 
men du skal være klar over, at du kan blive våd. 
 Du får et kompetencebevis, som viser, hvad du har lært.

Læringsmetode: Instruktion fra underviser. Sidemandsoplæring og selvstændig op-   
gaveløsning.

 

Håndværk & teknik

Inden kurset
Tal med din vejleder eller lærer om hvad du/I 
forventer at du lærer.
Vær opmærksom på at have egnet påklædning 
med eller på, til det kursus du har valgt.

Husk en solid madpakke, samt noget at drikke. 

HUSK!!! Dit gode humør ;-)

Efter kurset
Efter kurset vil vi tale med dig og din vejleder 
om, hvad du har lært, og hvad du eventuelt kan 
lære mere om. Du vil få et kompetencebevis 
som dokumentation for din deltagelse på kur-
set.



Kursus

Betjening af metalbåndsav

Håndvær & Teknik

20
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FAGOMRÅDE

Håndværk & Teknik Metal

KURSUS

Betjening af metalbåndsav

TILMELDING

Afdelingsleder

Hanne Moess

20 49 90 59

hmdav@slagelse.dk

STED

KECON 

Industrivej 34

4230 Skælskør

UNDERVISER

Jan Rosenstrøm

30 52 67 32

jaros@slagelse.dk

MØDETIDER

Mandag til torsdag

kl: 7:45  - 14:45

Fredag kl:  7:45 - 11:45

BETJENING AF METALBÅNDSAV

Du kan lære følgende:
• Sikkerhed og værnemidler
• Mål og materialer
• Introduktion til saven & udskiftning af savklinge
• Opmærkning og opstilling
• Selvstændig betjening

Adgangskriterier: Du skal have lyst til at arbejde med maskiner. Du skal have lyst til at 
lære i et team sammen med andre. Du skal være klar over, at du kan blive beskidt, så husk at 
tage tøj med, der passer til arbejdet. 
 Du får et kompetencebevis, som viser, hvad du har lært.

Læringsmetode: Instruktion fra underviser og selvstændig opgaveløsning.

 

Håndværk & Teknik

Inden kurset
Tal med din vejleder eller lærer om hvad du/I 
forventer at du lærer.
Vær opmærksom på at have egnet påklædning 
med eller på, til det kursus du har valgt.

Husk en solid madpakke, samt noget at drikke. 

HUSK!!! Dit gode humør ;-)

Efter kurset
Efter kurset vil vi tale med dig og din vejleder 
om, hvad du har lært, og hvad du eventuelt kan 
lære mere om. Du vil få et kompetencebevis 
som dokumentation for din deltagelse på kur-
set.

KURSUSFORLØB 2015 | VASAC Slagelse, Slagelse Kommunes



Kursus

Betjening af metallokkemaskine

Håndvær & Teknik

20
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FAGOMRÅDE

Håndværk & Teknik Metal

KURSUS

Betjening af metallokkemaskine

TILMELDING

Afdelingsleder

Hanne Moess

20 49 90 59

hmdav@slagelse.dk

STED

KECON 

Industrivej 34

4230 Skælskør

UNDERVISER

Jan Rosenstrøm

30 52 67 32

jaros@slagelse.dk

MØDETIDER

Mandag til torsdag

kl: 7:45  - 14:45

Fredag kl:  7:45 - 11:45

BETJENING AF METALLOKKEMASKINE

Du kan lære følgende:
• Sikkerhed og værnemidler
• Mål og materialer
• Introduktion til lokkemaskinen
•  Valg og isætning af stempler og undermatriser
• Opmærkning og opstilling
• Selvstændig betjening

Adgangskriterier: Du skal have lyst til at arbejde med maskiner. Du skal have lyst til at 
lære i et team sammen med andre. Du skal være klar over, at du kan blive beskidt, så husk at 
tage tøj med, der passer til arbejdet. 
 Du får et kompetencebevis, som viser, hvad du har lært.

Læringsmetode: Instruktion fra underviser og selvstændig opgaveløsning.

 

Håndværk & Teknik

Inden kurset
Tal med din vejleder eller lærer om hvad du/I 
forventer at du lærer.
Vær opmærksom på at have egnet påklædning 
med eller på, til det kursus du har valgt.

Husk en solid madpakke, samt noget at drikke. 

HUSK!!! Dit gode humør ;-)

Efter kurset
Efter kurset vil vi tale med dig og din vejleder 
om, hvad du har lært, og hvad du eventuelt kan 
lære mere om. Du vil få et kompetencebevis 
som dokumentation for din deltagelse på kur-
set.



Kursus

Betjening af søjleboremaskine

Håndvær & Teknik

20
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FAGOMRÅDE

Håndværk & Teknik Metal

KURSUS

Betjening af søjleboremaskine

TILMELDING

Afdelingsleder

Hanne Moess

20 49 90 59

hmdav@slagelse.dk

STED

KECON 

Industrivej 34

4230 Skælskør

UNDERVISER

Jan Rosenstrøm

30 52 67 32

jaros@slagelse.dk

MØDETIDER

Mandag til torsdag

kl: 7:45  - 14:45

Fredag kl:  7:45 - 11:45

BETJENING AF SØJLEBOREMASKINE

Du kan lære følgende:
• Sikkerhed og værnemidler
• Mål og materialer
• Opstilling samt valg og brug af værktøj
• Omdrejningshastigheder og betjening
• Opmærkning og opstilling

Adgangskriterier: Du skal have lyst til at arbejde med maskiner. Du skal have lyst til at 
lære i et team sammen med andre. Du skal være klar over, at du kan blive beskidt, så husk at 
tage tøj med, der passer til arbejdet. 
 Du får et kompetencebevis, som viser, hvad du har lært.

Læringsmetode: Instruktion fra underviser og selvstændig opgaveløsning.

 

Håndværk & Teknik

Inden kurset
Tal med din vejleder eller lærer om hvad du/I 
forventer at du lærer.
Vær opmærksom på at have egnet påklædning 
med eller på, til det kursus du har valgt.

Husk en solid madpakke, samt noget at drikke. 

HUSK!!! Dit gode humør ;-)

Efter kurset
Efter kurset vil vi tale med dig og din vejleder 
om, hvad du har lært, og hvad du eventuelt kan 
lære mere om. Du vil få et kompetencebevis 
som dokumentation for din deltagelse på kur-
set.



Kursus

Industrioperatør 1

Håndværk og teknik

20
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FAGOMRÅDE

Håndværk & Teknik 

KURSUS

Industrioperatør 1 

TILMELDING

Teamleder

Steen Christensen

30 46 82 65

stlch@slagelse.dk

STED

VASAC Slagelse 

Industrivej 7

4200 Slagelse

UNDERVISER

Susanne Albrektsen

58 56 81 37

salbr@slagelse.dk

Jytte Andersen

58 56 81 37

jyjen@slagelse.dk

Lisbeth U. Buus

58 56 81 64

lisbu@slagelse.dk

MØDETIDER

Kl. 8:30 - 14:30 

INDUSTRIOPERATØR 1 

Du kan lære følgende:
• Om sikkerhedsregler
• At holde orden på din egen arbejdsplads
• At udføre enkle motageopgaver, hvor få enkeltdele samles
• Lette trykopgaver på tøj
• Optælling ved hjælp af tælleplade
•  At kontrollere, om opgaven er udført korrekt

Adgangskriterier: Du skal have en “rimelig god” finmotorik og et godt syn, da der ofte 
arbejdes med små emner, hvor opgaverne skal løses præcist. En god personlig hygiejne, da 
vi bl.a. arbejder med teksttilvarer til hospitalerne. Nogle af målene kræver, at du kan læse og 
forstå tal.
 Du får et kompetencebevis, som viser, hvad du har lært.

Læringsmetode: Instruktion fra underviser. Sidemandsoplæring og selvstændig opgav-
eløsning.

 

Håndværk & teknik

Inden kurset
Tal med din vejleder eller lærer om hvad du/I 
forventer at du lærer.
Vær opmærksom på at have egnet påklædning 
med eller på, til det kursus du har valgt.

Husk en solid madpakke, samt noget at drikke. 

HUSK!!! Dit gode humør ;-)

Efter kurset
Efter kurset vil vi tale med dig og din vejleder 
om, hvad du har lært, og hvad du eventuelt kan 
lære mere om. Du vil få et kompetencebevis 
som dokumentation for din deltagelse på kur-
set.



Kursus

Industrioperatør 2

Håndværk og teknik

20
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FAGOMRÅDE

Håndværk & Teknik 

KURSUS

Industrioperatør 2 

TILMELDING

Teamleder

Steen Christensen

30 46 82 65

stlch@slagelse.dk

STED

VASAC Slagelse 

Industrivej 7

4200 Slagelse

UNDERVISER

Susanne Albrektsen

58 56 81 37

salbr@slagelse.dk

Jytte Andersen

58 56 81 37

jyjen@slagelse.dk

Lisbeth U. Buus

58 56 81 64

lisbu@slagelse.dk

MØDETIDER

Kl. 8:30 - 14:30 

INDUSTRIOPERATØR 2 

Du kan lære følgende:
• Om sikkerhedsregler
• At holde orden på din egen arbejdsplads
•  At tælle emner uden tælleplade
•  At bruge elektronisk tællevægt
• At udføre enkle motageopgaver, hvor flere enkeltdele samles
• At trykke på tøj, og forstå et monteringsdiagram
• At kontrollere, om opgaven er udført korrekt
•  At pakke varer korrekt til afsending
•  At pakke varer på paller og bruge palleløfter

Adgangskriterier: Du skal have en “rimelig god” finmotorik og et godt syn, da der ofte 
arbejdes med små emner, hvor opgaverne skal løses præcist. En god personlig hygiejne, da 
vi bl.a. arbejder med teksttilvarer til hospitalerne. Nogle af målene kræver, at du kan læse og 
forstå tal.
 Du får et kompetencebevis, som viser, hvad du har lært.

Læringsmetode: Instruktion fra underviser. Sidemandsoplæring og selvstændig opgav-
eløsning.

Håndværk & teknik

Inden kurset
Tal med din vejleder eller lærer om hvad du/I 
forventer at du lærer.
Vær opmærksom på at have egnet påklædning 
med eller på, til det kursus du har valgt.

Husk en solid madpakke, samt noget at drikke. 

HUSK!!! Dit gode humør ;-)

Efter kurset
Efter kurset vil vi tale med dig og din vejleder 
om, hvad du har lært, og hvad du eventuelt kan 
lære mere om. Du vil få et kompetencebevis 
som dokumentation for din deltagelse på kur-
set.



Kursus

Industrioperatør 3

Håndværk og teknik

20
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FAGOMRÅDE

Håndværk & Teknik 

KURSUS

Industrioperatør 3 

TILMELDING

Teamleder

Steen Christensen

30 46 82 65

stlch@slagelse.dk

STED

VASAC Slagelse 

Industrivej 7

4200 Slagelse

UNDERVISER

Susanne Albrektsen

58 56 81 37

salbr@slagelse.dk

Jytte Andersen

58 56 81 37

jyjen@slagelse.dk

Lisbeth U. Buus

58 56 81 64

lisbu@slagelse.dk

MØDETIDER

Kl. 8:30 - 14:30 

INDUTRIOPERATØR 3

Du kan lære følgende:
• Om sikkerhedsregler
• At holde orden på din egen arbejdsplads
•  At tælle emner uden tælleplade
•  At anvende elektronisk tællevægt selvstændigt
• At udføre enkle motageopgaver, hvor flere enkeltdele samles
•  At starte trykkemaskinen op og slukke for den. Tryk på tøj og forstå et monterings 

 diagram. Trykke flere tryk på samme emne. 
• At lægge tekstiler sammen og pakke dem
• At kontrollere, om opgaven er udført korrekt og selv rette fejl
•  At modtage varer og kontrollere, at vare og følgeseddel stemmer overens
•  At færdiggøre følgeseddel og faktura

Adgangskriterier: Du skal have en “rimelig god” finmotorik og et godt syn, da der ofte 
arbejdes med små emner, hvor opgaverne skal løses præcist. En god personlig hygiejne, da 
vi bl.a. arbejder med teksttilvarer til hospitalerne. Nogle af målene kræver, at du kan læse og 
forstå tal.
 Du får et kompetencebevis, som viser, hvad du har lært.

Læringsmetode: Instruktion fra underviser. Sidemandsoplæring og selvstændig opgav-
eløsning.

Håndværk & teknik

Inden kurset
Tal med din vejleder eller lærer om hvad du/I 
forventer at du lærer.
Vær opmærksom på at have egnet påklædning 
med eller på, til det kursus du har valgt.

Husk en solid madpakke, samt noget at drikke. 

HUSK!!! Dit gode humør ;-)

Efter kurset
Efter kurset vil vi tale med dig og din vejleder 
om, hvad du har lært, og hvad du eventuelt kan 
lære mere om. Du vil få et kompetencebevis 
som dokumentation for din deltagelse på kur-
set.



Kursus/Medie

Betjening af storformatprinter

Medie & grafik
20
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FAGOMRÅDE
Medie og grafik

KURSUS
Betjening af storformatprinter

TILMELDING
Afdelingsleder
Inge Kristensen
21 27 42 80
ickri@slagelse.dk

STED
VASAC Slagelse
Medieshoppen 
Skovsøgde 2
4200 Slagelse

UNDERVISER
Bettina Ørbæk Hansne
58 56 81 77
beorh@slagelse.dk

MØDETIDER
Kl. 9:00-14:30 

BETJENING AF STORFORMATPRINTER

Du kan lære følgende:
• At kunne åbne programmet og finde filer frem
• At kende forskel på formatstørrelser
• At få kendskab til diverse medietyper og formater
• At klaregøre printer til udkørsel
• At kunne udkøre en ordre fra odreseddel - fra start til slut

Adgangskriterier: Du skal have lyst til at arbejde med EDB – og meget gerne have 
noget kendskab til det. Det vil være individuelt, hvor langt man når på kurset. Medie-
shoppen vurderer, hvilke emner hver enkelt kursist præsenteres for. Du får et kompe-
tencebevis, som viser, hvad du har lært.

Læringsmetode: Instruktion fra underviser, øvelser og selvstændig opgaveløsning.

Medie & Grafik

Inden kurset
Tal med din vejleder eller lærer om hvad du/I 
forventer at du lærer.
Vær opmærksom på at have egnet påklæd-
ning med eller på, til det kursus du har valgt.

Husk en solid madpakke, samt noget at 
drikke. 

HUSK!!! Dit gode humør ;-)

Efter kurset
Efter kurset vil vi tale med dig og din  
vejleder om, hvad du har lært, og hvad du 
eventuelt kan lære mere om. Du vil få et 
kompetencebevis som dokumentation for 
din deltagelse på kurset.



Kursus

Videoproduktion & upload

Medie & Grafik
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FAGOMRÅDE

Medie og grafik

LÆRINGSEMNE

Videoproduktion & upload

TILMELDING

Teamleder:

Steen Christensen

30 46 82 65 

stlch@slagelse.dk

STED

VASAC Slagelse

Industrivej 7 

4200 Slagelse

UNDERVISER

Stig Bahl Jensen

58 56 81 58

sbjen@slagelse.dk

Lasse Sørensen

58 56 81 44

lasor@slagelse.dk

MØDETIDER

Kl. 9:00-15:00 

VIDEOPRODUKTION & UPLOAD

Du kan lære følgende:
• Forberede videooptagelsen
• Udarbejde drejebog
• Videooptagelse
• Medvirke ved redigering i Final cut pro 7
• Indsætte effekter
• Oprette en Youtube kanal
• Uploade din video til Youtube

Opgavernes sværhedsgrad er forskellige. Derfor vil vores underviser støtte dig hele vejen og 
løse nogle af opgaverne sammen med dig i den udstrækning der er behov for det.  Der vil 
også være opgaver du vil kunne løse mere eller mindre selvstændigt.. 

Adgangskriterier og information:Du skal være forholdsvis tålmodig og indstillet på 
at en optagelse ikke bare betyder at man filmer, klipper og uploader. Vi arbejder hele den 
første dag med at planlægge optagelserne og udarbejde din drejebog, som er et procesred-
skab der styrer hele optagelsen.

Læringsmetode: Instruktion fra underviser og mere eller mindre selvstændig opgaveløs-
ning.

Medie & Grafik

Inden kurset
Tal med din vejleder om hvad du/I forventer at 
du lærer.
Vær opmærksom på, at der vil være meget sid-
dende arbejde foran en computerskærm.

HUSK madpakke og dit gode humør ;-)

Efter kurset
Efter kurset vil vi tale med dig og din vejleder 
om, hvad du har lært, og hvad du eventuelt kan 
lære mere om. Du vil få et kompetencebevis 
som dokumentation for din deltagelse på kur-
set.



Kursus/Medie

Produktion af annonce

Medie & grafik      
20
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FAGOMRÅDE
Medie og grafik

KURSUS
Produktion af T-shirt med tryk

TILMELDING
Afdelingsleder
Inge Kristensen
21 27 42 80
ickri@slagelse.dk

STED
VASAC Slagelse
Medieshoppen 
Skovsøgde 2
4200 Slagelse

UNDERVISER
Durita Reinert
58 56 81  74
durei@slagelse.dk

Janne Bertelsen
58 56 81 72
jaber@slagelse.dk

Dani Munk
58 56 81 73
yomun@slagelse.dk

MØDETIDER
Kl. 9:00-14:30 

PRODUKTION AF T-SHIRT MED TRYK

Du kan lære følgende:
• At arbejde i Adobe Illustrator med at klargøre tekst til at blive trykt
• Lidt om arbejdet i Adobe Photoshop, hvor du vil kunne bedømme, om et   
 billede har en god nok kvalitet til at blive trykt på tøj
• Lidt om illustrationer i Adobe Illustrator

Du vil få en t-shirt, som du selv har lavet motivet på, med hjem fra kurset.

Adgangskriterier: Du skal have lyst til at arbejde med EDB - og meget gerne have 
noget kendskab til det . Det vil være en fordel, at du kan læse og skrive. Det vigtigste 
er dog, at du har lyst til at arbejde med grafisk produktion. Det vil være individuelt, 
hvor langt man når på kurset. Medieshoppen vurderer, hvilke emner hver enkelt kur-
sist præsenteres for. Du får et kompetencebevis, som viser, hvad du har lært.

Læringsmetode: Instruktion fra underviser og selvstændig opgaveløsning.

Medie & Grafik

Inden kurset
Tal med din vejleder eller lærer om hvad du/I 
forventer at du lærer.
Vær opmærksom på at have egnet påklædn-
ing med eller på, til det kursus du har valgt.

Husk en solid madpakke, samt noget at 
drikke.

HUSK!!! Dit gode humør ;-)

Efter kurset
Efter kurset vil vi tale med dig og din ve-
jleder om, hvad du har lært, og hvad du 
eventuelt kan lære mere om. Du vil få et 
kompetencebevis som dokumentation for 
din deltagelse på kurset.



Kursus/Medie

Produktion af visitkort

Medie & grafik
20

15

Industrivej 74200 Slagelse

Tlf.: 58 56 81 00vasac@slagelse.dkwww.slagelse.dk
EAN-nr.: 5798007389758
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FAGOMRÅDE
Medie og grafik

KURSUS
Produktion af visitkort

TILMELDING
Afdelingsleder
Inge Kristensen
21 27 42 80
ickri@slagelse.dk

STED
VASAC Slagelse
Medieshoppen 
Skovsøgde 2
4200 Slagelse

UNDERVISER
Durita Reinert
58 56 81 74
durei@slagelse.dk

Janne Bertelsen
58 56 81 72
jaber@slagelse.dk

Dani Munk
58 56 81 73
yomun@slagelse.dk

MØDETIDER
Kl. 9:00-14:30 

PRODUKTION AF VISITKORT

Du kan lære følgende:
• At lave dit eget visitkort i Adobe InDesign. Vi starter med et kort med ren tekst, 
men du får også mulighed for at arbejde med mere avanceret design af visitkort - 
herunder både grafiske figurer og mønstre, illustrationer samt billeder.

Vi printer dit vivsitkort, som du kan tage med hjem. 

Adgangskriterier: Du skal have lyst til at arbejde med EDB - og meget gerne have 
noget kendskab til det . Det vil være en fordel, at du kan læse og skrive. Det vigtigste 
er dog, at du har lyst til at arbejde med grafisk produktion. Det vil være individuelt, 
hvor langt man når på kurset. Medieshoppen vurderer, hvilke emner hver enkelt kur-
sist præsenteres for. Du får et kompetencebevis, som viser, hvad du har lært.

Læringsmetode: Instruktion fra underviser og selvstændig opgaveløsning.

Medie & Grafik

Inden kurset
Tal med din vejleder eller lærer om hvad du/I 
forventer at du lærer.
Vær opmærksom på at have egnet påklædn-
ing med eller på, til det kursus du har valgt.
Husk en solid madpakke, samt noget at 
drikke. 

HUSK!!! Dit gode humør ;-)

Efter kurset
Efter kurset vil vi tale med dig og din  
vejleder om, hvad du har lært, og hvad du 
eventuelt kan lære mere om. Du vil få et 
kompetencebevis som dokumentation for 
din deltagelse på kurset.



Kursus/Tekstil

Tekstiltryk

Medie & Grafik

20
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FAGOMRÅDE

Medie & Grafik

KURSUS

Tekstiltryk

TILMELDING

Afdelingsleder

Inge Kristensen

21 27 42 80

ickri@slagelse.dk

STED

VASAC Slagelse

Medieshoppen 

Skovsøgde 2

4200 Slagelse

UNDERVISER

Bettina Ørbæk Hansen

58 56 81  77

beorh@slagelse.dk

MØDETIDER

Kl. 9:00-14:30 

TEKSTILTRYK

Du kan lære følgende:
• Kendskab til tekstiltyper
•  Mskinkendskab bl.a. indstilling af varme og maskintrykket
•  Kendskab til størrelser og farver
•  Korrekt placering af transfer på tekstil
•  Kendskab til medietyper, som strygefolie, print og transfer
•  Efterbehandling
•  Egenkontrol af udført arbejde

Adgangskriterier: Du skal have fysik til at arbejde ved en maskine. Du skal have blik for 
rum og retning til placering af tryk. Det vil være en fordel, hvis du kan læse og skrive. Du skal 
kunne arbejde selvstændigt og i mindre grupper efter instruktion. 
Du får et kompetencebevis, som viser, hvad du har lært.

Læringsmetode: Instruktion fra underviser, sidemandsoplæring, prøveopgaver og selvs-
tændig opgaveløsning.

Medie & Grafik

Inden kurset
Tal med din vejleder eller lærer om hvad du/I 
forventer at du lærer.
Vær opmærksom på at have egnet påklædning 
med eller på, til det kursus du har valgt.

Husk en solid madpakke, samt noget at drikke.

HUSK!!! Dit gode humør ;-)

Efter kurset
Efter kurset vil vi tale med dig og din vejleder 
om, hvad du har lært, og hvad du eventuelt kan 
lære mere om. Du vil få et kompetencebevis 
som dokumentation for din deltagelse på kur-
set.



Kursus/Gartner

Gartnerredskaber og værktøj

Gartner

20
15
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FAGOMRÅDE

Gartner

LÆRINGSEMNE

Gartnerredskaber og værktøj

TILMELDING

Grøn Service Slagelse

Teamleder Steen Christensen

30 46 82 65

stlch@slagelse.dk

Grøn Service Korsør

Teamleder Jørgen Holck Jensen

51 53 94 80

jorje@slagelse.dk

STED

VASAC Slagelse Grøn Service 

i Slagelse el. Korsør

UNDERVISER

Slagelse: 

Carsten Jørgensen

29 46 50 29 

cjorg@slagelse.dk

Søren Larsen

21 72 91 34

sorec@slagelse.dk

Per Johansen

30 54 05 19

pebjo@slagelse.dk

Korsør: 

Lene Jepsen

29 46 52 70 

lejep@slagelse.dk

MØDETIDER
Grøn Service Slagelse 
Mandag - Torsdag  9:00 - 14:30 
Fredag 9:00 - 14:00
 
Grøn Sercvice Korsø
Mandag – Torsdag 8:00 - 14:30
Fredag 8:00 - 12:30

GARTNERREDSKABER OG VÆRKTØJ

Du kan lære følgende:
• Sikkerhed og værnemidler
• Introduktion til forskellige haveredskaber 
• Anvendelse af de forskellige håndværktøjer 
• At vælge det rigtige værktøj til de forskellige opgaver
• Rengøring og vedligeholdelse af redskaber
• At kende forskel på ukrudt og ønsket beplantning

Adgangskriterier: Du skal kunne arbejde selvstændigt eller i en mindre gruppe efter in-
struktion.  Du får et kompetencebevis, som viser, hvad du har lært.

Læringsmetode: Instruktion fra underviser. Sidemandsoplæring og selvstændig opgav-
eløsning.

Sikkerhed: Du låner de nødvendige værnemidler af VASAC.

Gartner

Inden kurset
Tal med din vejleder eller lærer om hvad du/I 
forventer at du lærer.
Vær opmærksom på at have egnet påklædning 
med eller på, til det kursus du har valgt.

Husk en solid madpakke, samt noget at drikke.

HUSK!!! Dit gode humør ;-)

Efter kurset
Efter kurset vil vi tale med dig og din vejleder 
om, hvad du har lært, og hvad du eventuelt kan 
lære mere om. Du vil få et kompetencebevis 
som dokumentation for din deltagelse på kur-
set.



Kursus

Motoriseret buskrydder

Gartner

20
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FAGOMRÅDE

Gartner

KURSUS

Motoriseret buskrydder

TILMELDING

Grøn Service Slagelse

Teamleder Steen Christensen

30 46 82 65

stlch@slagelse.dk

Grøn Service Korsør

Teamleder Jørgen Holck Jensen

51 53 94 80

jorje@slagelse.dk

STED

VASAC Slagelse Grøn Service 

i Slagelse el. Korsør

UNDERVISER

Slagelse: 

Carsten Jørgensen

29 46 50 29 

cjorg@slagelse.dk

Søren Larsen

21 72 91 34

sorec@slagelse.dk

Per Johansen

30 54 05 19

pebjo@slagelse.dk

Korsør: 

Lene Jepsen

29 46 52 70 

lejep@slagelse.dk

MØDETIDER
Grøn Service Slagelse 
Mandag - Torsdag  9:00 - 14:30 
Fredag 9:00 - 14:00
 
Grøn Sercvice Korsør
Mandag – Torsdag 8:00 - 14:30
Fredag 8:00 - 12:30

MOTORISERET BUSKRYDDER

Du kan lære følgende:
• Sikkerhed og værnemidler
• Introduktion til buskrydder
• Påfyldning af brændstof
• Montering af skæresnor
• Håndtering af buskrydder
• Rengøring og vedligeholdelse af buskrydder

Adgangskriterier: Du skal have flair for at håndtere motoriseret værktøj. Du skal kunne 
lide at arbejde udendørs i frisk luft. Du skal klæde dig på efter årstiden. Du får et kompetence-
bevis, som viser, hvad du har lært.

Læringsmetode: Instruktion fra underviser. Sidemandsoplæring og selvstændig opgav-
eløsning.

Sikkerhed: Du låner de nødvendige værnemidler af VASAC.

Gartner

Inden kurset
Tal med din vejleder eller lærer om hvad du/I 
forventer at du lærer.
Vær opmærksom på at have egnet påklædning 
med eller på, til det kursus du har valgt.

Husk en solid madpakke, samt noget at drikke.

HUSK!!! Dit gode humør ;-)

Efter kurset

Efter kurset vil vi tale med dig og din vejleder 
om, hvad du har lært, og hvad du eventuelt kan 
lære mere om. Du vil få et kompetencebevis 
som dokumentation for din deltagelse på kur-
set.



Kursus/Gartner

Motorplæneklipper

Gartner

20
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FAGOMRÅDE

Gartner

KURSUS

Motorplæneklipper

TILMELDING

Grøn Service Slagelse

Teamleder Steen Christensen

30 46 82 65

stlch@slagelse.dk

Grøn Service Korsør

Teamleder Jørgen Holck Jensen

51 53 94 80

jorje@slagelse.dk

STED

VASAC Slagelse Grøn Service 

i Slagelse el. Korsør

UNDERVISER

Slagelse: 

Carsten Jørgensen

29 46 50 29 

cjorg@slagelse.dk

Søren Larsen

21 72 91 34

sorec@slagelse.dk

Per Johansen

30 54 05 19

pebjo@slagelse.dk

Korsør: 

Lene Jepsen

29 46 52 70 

lejep@slagelse.dk

MØDETIDER
Grøn Service Slagelse 
Mandag - Torsdag  9:00 - 14:30 
Fredag 9:00 - 14:00
 
Grøn Sercvice Korsør
Mandag – Torsdag 8:00 - 14:30
Fredag 8:00 - 12:30

MOTORPLÆNEKLIPPER

Du kan lære følgende:
• Sikkerhed og værnemidler
• Introduktion til plæneklipper
• Påfyldning af brændstof
• Opstart og stop
• Kørsel med plæneklipper
• Rengøring og vedligeholdelse af buskrydder

Adgangskriterier: Du skal have flair for at håndtere motoriseret værktøj. Du skal kunne 
lide at arbejde udendørs i frisk luft. Du skal klæde dig på efter årstiden. Du får et kompetence-
bevis, som viser, hvad du har lært.

Læringsmetode: Instruktion fra underviser. Sidemandsoplæring og selvstændig opgav-
eløsning.

Sikkerhed: Du låner de nødvendige værnemidler af VASAC.

Gartner

Inden kurset
Tal med din vejleder eller lærer om hvad du/I 
forventer at du lærer.
Vær opmærksom på at have egnet påklædning 
med eller på, til det kursus du har valgt.

Husk en solid madpakke, samt noget at drikke.

HUSK!!! Dit gode humør ;-)

Efter kurset
Efter kurset vil vi tale med dig og din vejleder 
om, hvad du har lært, og hvad du eventuelt kan 
lære mere om. Du vil få et kompetencebevis 
som dokumentation for din deltagelse på kur-
set.



Kursus

Flaskeassistent

Flasker & emballage

20
15



  

FAGOMRÅDE

Flasker og emballage

KURSUS

Flaskeassistent

TILMELDING

Afdelingsleder

Hanne Moess

20 49 90 59

hmdav@slagelse.dk

STED

BILKA Slagelse 

Idagårdsvej 1

4200 Slagelse

UNDERVISER

Lars H. Jensen

20 53 53 98

lahje@slagelse.dk

MØDETIDER

Kl. 8:00-15:00

FLASKEASSISTENT

Du kan lære følgende:
• Kendskab til pant-systemet
• Sortering af flasker, dåser og kasser
• Sikkerhed og værnemidler
• Programmer/betjening af flaskeautomat og flaskekomprimator
• Rengøring af maskiner og bånd

Adgangskriterier: Du skal kunne arbejde selvstændigt eller i en mindre gruppe efter 
instruktion.  Du får et kompetencebevis, som viser, hvad du har lært.

Læringsmetode: Instruktion fra underviser. Sidemandsoplæring og selvstændig opgav-
eløsning. Du vil i løbet af kurset selv være med til at vælge nogle ting, som du vil blive underv-
ist i.

Flasker & emballage

Inden kurset
Tal med din vejleder eller lærer om hvad du/I 
forventer at du lærer.
Vær opmærksom på at have egnet påklædning 
med eller på, til det kursus du har valgt.

Vær opmærksom på, at kurste starter en tirsdag, 
og slutter med “eksamen” om mandagen.

Husk en solid madpakke, samt noget at drikke. 
Du kan også købe din mad i Bilka, hvis du 
vælger det.

HUSK!!! Dit gode humør ;-)

Efter kurset
Efter kurset vil vi tale med dig og din vejleder 
om, hvad du har lært, og hvad du eventuelt kan 
lære mere om. Du vil få et kompetencebevis 
som dokumentation for din deltagelse på kur-
set.



Tak fordi du kiggede med - På gensyn !!

VASAC Slagelse
Industrivej 7

4200 Slagelse
TLF 58 56 81 00

vasac@slagelse.dk


