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HVILKEN UDDANNELSESVEJ
SKAL DIT BARN VÆLGE?
Uddannelsesområdet gennemlever i
disse år store reformer. Det gælder
både i Folkeskolen og på vores ungdomsuddannelser. Samtidigt viser de
seneste prognoser på beskæftigelsesområdet, at vi får brug for flere unge,
der vælger en erhvervsuddannelse.
I den optik er der brug for, at vores elever i folkeskolens udskolingsklasser
får langt større viden om morgendagens virksomheder – og at den viden
transformeres fra virksomhederne
selv. Det er samtidigt mindst lige så
vigtigt, at forældrene får del i denne viden, idet forældrene har afgørende indflydelse på de unges valg af ungdomsuddannelse.
Med initiativet ”Åben Virksomhed” tages afsæt til at skabe bro
mellem virksomheder, elever i folkeskolens 8.-10. klasse samt deres
forældre.
Ideen er, at alle skoleelever i 8.-10- klasse, med deres forældre, skal
besøge en række forskellige lokale virksomheder/brancher. Igennem
virksomhedernes præsentationer vil elever og forældre få viden om
branchens karakteristika og praksis, personlige karriere- og udviklingsmuligheder, løn- og arbejdsforhold samt uddannelseskrav mv.
Hovedtanken er, at Åben Virksomhed skal inspirere til valg af ungdomsuddannelse ud fra viden om erhvervstype frem for kendskab til
uddannelsessted.
Konceptet indebærer, at vi i Svendborg Kommune rykker lidt tættere sammen om den fælles opgave. Vores virksomheder er de bedste ambassadører for deres fag, og jeg håber,rigtig mange forældre
og elever tager imod invitationen. Det er hensigten, at Åben Virsomhed skal blive en årligt tilbagevendende begivenhed.
Med ønsket om en udbytterig dag den 14. november 2015
Med venlig hilsen

Lars Erik Hornemann
Borgmester
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KÆRE UNGE I SVENDBORG
Lige nu går du i 8., 9. eller 10. klasse et
sted i kommunen.

ÅBEN VIRKSOMHED
- lørdag d. 14 november kl. 9-14

Men tiden går, og meget snart står du
over for et stort og betydningsfuld valg i
dit liv. Nemlig hvilken uddannelse du skal
vælge, når du er færdig med grundskolen. Der er så mange muligheder, at det
kan være svært at overskue.

Her kan du sammen med dine forældre
komme på besøg på udvalgte virksomheder i tidsrummet fra 09.00 til 14.00:

Du har sikkert allerede hørt en masse
om de forskellige ungdomsuddannelser,
men har du egentlig tænkt på hvilke jobs
disse uddannelser kan fører til? Hvor
meget kender du til jobmuligheder i de
forskellige brancher? Og hvordan ser
der egentlig ud på en virksomhed?
Fremtidsforskerne siger, at Danmark
får brug for en hel generation af dygtige
fagfolk. Men har du nogen idé om, hvad
dygtige fagfolk går og laver ude på
arbejdspladserne?
Hvis du gerne vil have svar på den slags
spørgsmål og mange flere, så kom til:

virksomheder. Så tag ud og kig på det
sammen med dine forældre.
I vil møde folk, der kan fortælle jer om
deres arbejde og arbejdspladser.
Og vær nysgerrige
- stil en masse spørgsmål.

Virksomhedsbesøg 1

kl. 09.00

Virksomhedsbesøg 2

kl. 10.30

Du vil helt sikkert blive overrasket!

Virksomhedsbesøg 3

kl. 12.00

Læs kataloget igennem og vælg nogle
steder ud, som kunne være interessante
at kigge nærmere på.

Du vælger selv hvor mange virksomheder du vil besøge, du og dine forældre
skal selv transportere jer rundt mellem
de forskellige virksomheder. Et besøg
tager ca. 1-1½ time.
Og hvorfor skal du så
bruge en fridag på det?
Fordi en række virksomheder i Svendborg har valgt at åbne deres døre, så du
kan kigge ind.
Og fordi det er din enestående chance
for at komme ud og se, hvilke jobmuligheder der findes i de forskellige

Og husk at tilmelde dig sammen med
dine forældre inden d. 09.10.2015
Få mere info på:
www.svendborg.dk/borger/barn/mitbarn-og-skolen/aaben-virksomhed

Og husk at tilmelde jer
sammen med jeres forældre
inden den 9. oktober 2015 på
www.tilmeld.dk/aav
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VIRKSOMHEDER, DER HOLDER ÅBENT HUS
OMSORG - SUNDHED - PÆDAGOGIK
Plejecenter Trollehøj
Kvistvænget 4, 5700 Svendborg
Adresse til fremmøde den 14. nov.:
Kvistvænget 4, 5700 Svendborg
Mail:
plejecenteroest@svendborg.dk
Antal ansatte i virksomheden: 45
Fag repræsenteret i virksomheden:
Pleje og omsorg, sundhedsfaglige
uddannelser, social og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistenter,
sygeplejersker

Beskrivelse af virksomheden:
Plejecenter Trollehøj er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune.
Trollehøj ligger op til Trolleskoven ned
til et grønt område, tæt ved en sø.
Trollehøj, der åbnede den 1. marts 2001
består af 3 separate huse med hver 12
handicapvenlige boliger. På Trollehøj
lægger vi vægt på, at holde traditioner i hævd og fejre årets højtider. Vi
arbejder for, at det er et levende sted,
hvor der er mange forskellige aktiviteter året i gennem. I hverdagen forsøger
vi, at inddrage beboerne i hverdagens

www.svendborg.dk/borger/seniorer-og-aeldre/boliger/plejeboliger/trollehoej

Tåsinge Plejecenter
Syrenvej 24, 5700 Svendborg
Adresse til fremmøde den 14. nov.:
Syrenvej 24 i forhallen
Mail: taasingeplejecenter.vest@
svendborg.dk
Antal ansatte i virksomheden: 47
Fag repræsenteret i virksomheden:
Social- og sundhedshjælper,
social- og sundhedsassistenter,
sygeplejersker
Beskrivelse af virksomheden:
Tåsinge Plejecenter er en del af Pleje-

center Vest. Der er i 39 lejligheder,
som fremstår lyse og venlige og de
har en lille terrasse lige ud til et grønt
område. Opholdet i fællesrum er præget af hygge og varme, og indbyder til
fællesskab. Vi værner om traditioner
såsom påske- og julefrokoster, fællesspisning, »pynte til jul«, hygge med
pårørende på afdelingerne. Vort ønske
er, at beboere og pårørende får en rar,
værdig og positiv tilværelse og gang
på Tåsinge Plejecenter, og vi arbejder
ud fra den rehabiliterende tankegang.
om at gøre borgeren mere selvhjulpen.
Vi tror nemlig på, at det at være selvhjulpen giver højere livskvalitet.

www.svendborg.dk/borger/seniorer-og-aeldre/boliger/plejeboliger/taasinge

Botilbud Ryttervej
Ryttervej 51, 5700 Svendborg

assistent, husassistent og kontor
assistent.

Adresse til fremmøde den 14. nov.:
Ryttervej 51, 5700 Svendborg

Antal ansatte i virksomheden: 58

Mail: ryttervej51@svendborg.dk
Fag repræsenteret i virksomheden:
Pædadog, omsorgsmedhjælper,
sosu-assistent, sosu-hjælper, ergoterapeut, fysioterapeut, ernærings

www.vestereng.svendborg.dk
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Beskrivelse af virksomheden:
Ryttervej er et botilbud for 40 voksne
borgere med forskellige handicap
af såvel fysisk, psykisk som social
karakter. 			

gøremål efter den enkeltes ressourcer
og funktionsniveau.

OMSORG - SUNDHED - PÆDAGOGIK
Stenstrup plejecenter
Hostrupvej 1, 5771 Stenstrup
Adresse til fremmøde den 14. nov.:
Hostrupvej 1, 5771 Stenstrup
Mail: plejecenter.vest@svendborg.dk
Antal ansatte i virksomheden: 60
Fag repræsenteret i virksomheden:
Sygeplejejersker, social- og sund-

hedshjælper, Social- og sundhedsassistent og ergoterapeuter
Beskrivelse af virksomheden:
Plejecenter med 63 borgere. Vi har
30 plejeboligere, 8 gæsteboliger,
8 demensboliger samt 12 ældreboligere. Der er desuden et dagcenter,
der har åbent alle hverdage samt én
søndag om måneden

www.svendborg.dk/borger/seniorer-og-aeldre/boliger/plejeboliger/stenstrup
Caroline Amalielund
Caroline Amalievej 13,
5700 Svendborg
Adresse til fremmøde den 14. nov.:
Caroline Amalievej 13,
5700 Svendborg
Mail: plejecenteroest@svendborg.dk
Antal ansatte i virksomheden: 60

Fag repræsenteret i virksomheden:
Social og sundhedshjælpere, social og
sundhedsassistenter, sygeplejersker
og ergoterapeuter
Beskrivelse af virksomheden:
Plejecenter der rummer demensboliger, plejeboliger, ældreboliger,
gæsteboliger og aktivitetscenter.

www.svendborg.dk/borger/seniorer-og-aeldre/boliger/plejeboliger/caroline-amalielund
Tandlægerne Det Gule Pakhus
Havnepladsen 3B, 5700 Svendborg
Adresse til fremmøde den 14. nov.:
Havnepladsen 3B, 5700 Svendborg
Mail: info@tdgp.dk
Fag repræsenteret i virksomheden:
Klinikassistenter, tandplejere og
tandlæger
Antal ansatte i virksomheden: 20

Beskrivelse af virksomheden:
Vi er et behandlerteam med stor faglig
viden, moderne behandlingsmetoder
og med den nyeste teknologi. Det betyder, at vi kan tilbyde dig en behandling som er sikker, enkel, hurtig og af høj
kvalitet. Vi ønsker, at du bevarer dine
tænder og derfor er forebyggelse en
vigtig del af vores behandlinger. Vores
værdier er, nærvær, ligeværd og dialog.

www.tdgp.dk
fitness dk
Nyborgvej 4C, 5700 Svendborg
Adresse til fremmøde den 14. nov.:
Nyborgvej 4C, 5700 Svendborg
Mail:
reception.svendborg@fitnessdk.dk
Fag repræsenteret i virksomheden:
Fitnessinstruktør, receptionist,
holdinstruktør, personlige træner

Antal ansatte i virksomheden: 75
Beskrivelse af virksomheden:
I fitness dk Svendborg er der mulighed for styrketræning, holdtræning,
crossfit træning, Less Mills hold.
Dejlige faciliteter med bad og wellness. Altid bemandet reception i fuld
åbningstid.

www.fitnessdk.dk
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KONTOR - HANDEL - FORRETNINGSSERVICE
Kvickly Svendborg Storcenter,
Vestergade 167, 5700 Svendborg
Adresse til fremmøde den 14. nov.:
Vestergade 167, 5700 Svendborg
Mail: mie.bogetoft@kvickly.dk
Fag repræsenteret i virksomheden:
Slagter, delikatesse, bager, blomsterdekoratør, salgsassistent (food,
isenkram, tekstil).
Antal ansatte i virksomheden: 135
Beskrivelse af virksomheden:
Vi tror på det gode måltid som en
kilde til godt liv, fællesskab mellem
mennesker og øjeblikke, hvor vi op-

lever det særlige i det almindelige.
Sammen med vores medlemmer,
medarbejdere og partnere vil vi arbejde for at fremme det gode måltid og
udvikle den danske madkultur.
Vi vil give vores kunder og medlemmer flere gode indkøbsoplevelser,
fordi de mærker, at vores medarbejdere føler, at de er en del af en
ualmindelig virksomhed, der er
drevet af stærke idealer og lysten til
at forandre dansk dagligvarehandel.
Vi er et moderne varehus på 4200
m2 med 135 dygtige fagfolk indenfor
slagter, delikatesse, bager, bistro,
f&g, blomster, vin, food samt isenkram og tekstil.

www.kvickly.dk

Kvickly Svendborg City
Gerritsgade 33, 5700 Svendborg
Adresse til fremmøde den 14. nov.:
Gerritsgade 33 , 5700 Svendborg
Mail: 06160@coop.dk
Fag repræsenteret i virksomheden:
Slagter, bager, detail butik
Antal ansatte i virksomheden: 80

Beskrivelse af virksomheden:
Kvickly City er midtbyens førende
varehus. Vi har egen slagter, bager
og Baresso afdeling, samt stor frisk
afdeling med frugt & grønt. Derudover har vi et bredt udvalg af nonfood
med bl.a. mærketøj som Jackpot og
Cottenfield.
Vi er i alt 80 servicemindede ansatte,
der dagligt betjener flere tusinde
kunder i et spændende og aktivt
arbejdsmiljø.		

www.kvickly.dk

Føtex
Møllergade 2-96,
5700 Svendborg
Adresse til fremmøde den 14. nov.:
Møllergade 92-96 , 5700 Svendborg
Mail: sph.svendborg@foetex.dk
Antal ansatte i virksomheden: 250
Fag repræsenteret i virksomheden:
Detailhandel, salgsassistent, butiksslagter, bagersvend, cater/delikatesseassistent
www.foetex.dk
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Beskrivelse af virksomheden:
Vi er en stor dynamisk virksomhed
med et ungt miljø. Det gælder både i
vores daglige arbejde men også når vi
mødes til socialt samvær. Vi tilbyder
endvidere vores pt. 14 elever, en elevforening som arrangerer ture af både
faglig og social karakter. Vi vil gerne
fortælle om de mange uddannelser
vi tilbyder, både i butikken og i vores
administration. Begge dele tilbydes
både nationalt og internationalt.

KONTOR - HANDEL - FORRETNINGSSERVICE
Matas
Tinghusgade1,7, 5700 Svendborg
Adresse til fremmøde den 14. nov.:
Tinghusgade1,7, 5700 Svendborg
Mail: post@18783.matas.dk
Antal ansatte i virksomheden: 13
Fag repræsenteret i virksomheden:
Helsekost, material, beauty, makeup

Beskrivelse af virksomheden:
Matas er en virksomhed med en travl
hverdag, hvor vores arbejde består i
at betjene alle vores kunder og give
den bedste service.
Udover det består vores job ligeledes
også af udpakning af varer, kendskab
til de ting vi sælger i form af træning,
opfyldning i butikken.

www.matas.dk

Matas
Gerritsgade 17, 5700 Svendborg
Adresse til fremmøde den 14. nov.:
Gerritsgade 17, 5700 Svendborg
Mail: post@18775.matas.dk
Antal ansatte i virksomheden: 10

Beskrivelse af virksomheden:
Hos Matas sætter vi kunden i fokus,
og stræber efter at give den bedst
service.
Dagligdagen består af kundebetjening, vareopfyld, aktiviteter i butikken, avisopsætning m.m.

Fag repræsenteret i virksomheden:
Salg og service, lidt økonomi
www.matas.dk

Mr.Hardis
Møllergade 10, 5700 Svendborg
Adresse til fremmøde den 14. nov.:
Møllergade 10, 5700 Svendborg
Mail: hardisaps@mail.dk

Antal ansatte i virksomheden: 6
Beskrivelse af virksomheden:
Vi er en MR butik som sælger mærkevaretøj.

Fag repræsenteret i virksomheden:
Al form for detailhandel
www.hardis-konrad.dk

Tøjeksperten Svendborg
Torvet 7, 5700 Svendborg
Adresse til fremmøde den 14. nov.:
Torvet 7, 5700 Svendborg
Mail: svendborg@tojeksperten.dk
Fag repræsenteret i virksomheden:
Sælger

Antal ansatte i virksomheden: 3
Beskrivelse af virksomheden:
Vi er en landsdækkende kæde med
over 100 butikker. Vi henvender os til
herrer i alle aldre, både den modebevidste og til ham der ønsker en god
kvalitet til en god pris.

www.toejeksperten.dk
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KONTOR - HANDEL - FORRETNINGSSERVICE
Wichmann Optik
Kattesundet 4, 5700 Svendborg
Adresse til fremmøde den 14. nov.:
Kattesundet 4, 5700 Svendborg
Mail: svendborg@nytsyn.dk
Fag repræsenteret i virksomheden:
Salg, service, håndværk, optik /
undersøgelse
Antal ansatte i virksomheden: 5

Beskrivelse af virksomheden:
Wichmann optik , er en dynamisk
virksomhed hvor god service, kvalitet
og faglighed er i højsæde.
Vi bestræber os på at skille os ud fra
andre , ved bla. at have nogle spændende og anderledes stel på hylderne.
som vi nøje vælger ud.
Og ved at vi har det nyeste måle
udstyr, og kan derfor lave en meget
nøjagtig syns undersøgelse.
Vi gør alt for at vores kunder får den
bedste oplevelse i vores forretning.

www.nytsyn.dk/svendborg

Fynske Bank
Centrumpladsen 19
Adresse til fremmøde den 14. nov.:
Centrumpladsen
Mail: post@fynskebank.dk
Antal ansatte i virksomheden: 170
Fag repræsenteret i virksomheden:
finansøkonomer/bachelorer
it / udvikling
Beskrivelse af virksomheden:
Vi er en bank for alle typer kunder –
unge, ældre, lønmodtagere, selvstændige, små foreninger, store virksomheder og mange andre, der søger en
nærværende og lyttende bank.

Vi tror ikke på standardløsninger
og kundeprogrammer, men på den
personlige rådgivning. Vi går ind i alle
kundeforhold med et åbent sind og
ambitionen om at finde den individuelle løsning, der opfylder kundens
ønsker og behov.
Du kan naturligvis forvente professionel rådgivning om dine pengesager,
men du kan også forvente, at vi ser
mennesket bag økonomien.
Det hele handler om balance. Om at
tage hensyn til kunder, medarbejdere
og lokalsamfund. Og om at bygge
videre på vores 150-årige historie ved
at drive en sund, stabil og langsigtet
forretning.

www.fynskebank.dk

Danske Bank
Mølllergade 2, 5700 Svendborg
Adresse til fremmøde den 14. nov.:
Møllergade 2, 5700 Svendborg
Mail: svendborg@danskebank.dk
Fag repræsenteret i virksomheden:
Bankansat

www.danskebank.dk
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Antal ansatte i virksomheden: 25
Beskrivelse af virksomheden:
Bidrage til finansielle løsninger for
privatkunder.

KONTOR - HANDEL - FORRETNINGSSERVICE
Deloitte Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab
Klosterplads 9, 5700 Svendborg
Adresse til fremmøde den 14. nov.:
Klosterplads 9, 5700 Svendborg
Mail: svendborg@deloitte.dk
Fag repræsenteret i virksomheden:
Revision og rådgivning
Antal ansatte i virksomheden: 14
Beskrivelse af virksomheden:
Deloitte er det brand, hvorunder
tusindvis af engagerede fagfolk

i selvstændige firmaer over hele
verden samarbejder om at levere
ydelser inden for regnskab, revision,
finansiel rådgivning og skatterådgivning til vores kunder.
Vores styrke er, at vi kombinerer den
lokale indsigt og ekspertise og derudover samarbejder tæt med vores
nationale og internationale kolleger
om løsning af opgaverne. Det giver
os mulighed for at bistå med løsninger, der er tilpasset ethvert behov
og vi betjener derfor både mindre,
mellemstore og store kunder.

www.deloitte.dk

EDC Askær & Nøhr
Vestergade 14A,
5700 Svendborg
Adresse til fremmøde den 14. nov.:
Vestergade 14A, 5700 Svendborg

Antal ansatte i virksomheden: 7
Beskrivelse af virksomheden:
Køb og salg af fast ejendom

Mail: svendborg@edc.dk
Fag repræsenteret i virksomheden:
Ejendomsmæglere. Juridisk og økonomisk rådgivning. Sagsbehandlere,
kontoruddannede.
www.edc.dk/572

Nybolig
Vestergade 165, 5700 Svendborg
Adresse til fremmøde den 14. nov.:
Vestergade 165, 5700 Svendborg
Mail: uje@nybolig.dk
Antal ansatte i virksomheden: 25
Fag repræsenteret i virksomheden:
Ejendomsmægler, kontorassistent
bogholder, ejendomsadministrator
Beskrivelse af virksomheden:
Nybolig Svendborg drives sammen

med Nybolig Erhverv og Nybolig
Ringe.
Den samlede virksomhed tilbyder
således alle ydelser på Syd- og Midtfyn indenfor vurdering og formidling
af fast ejendom. Salg og udlejning af
villaer og rækkehuse, fritidsboliger,
andelsboliger, industriejendomme,
udlejningsejendomme, restaurationer, butikker, kontorer mv.
Endvidere tilbydes fuld administration, drift og vedligeholdelse af
udlejningsejendomme.

www.nybolig.dk
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KONTOR - HANDEL - FORRETNINGSSERVICE
Sabroes
Tvedvej 79, 5700 Svendborg
Adresse til fremmøde den 14. nov.:
Tvedvej 79, 5700 Svendborg
Mail: sabroe@panasoniccenter.dk
Fag repræsenteret i virksomheden:
Indkøb & salg af PC, lyd og billed til
hjem. Montage og installation i hjemmet,institutioner og virksomheder.
Antal ansatte i virksomheden: 9

Beskrivelse af virksomheden:
Huset består af 3 forskellige virksomheder. Bang & Olufsen butik
med salg/montage. Interaktiv, som
primært er erhvervs løsninger, rettet
mod skoler,haller,kantiner,hoteller,kirker mm. Sabroes er den tidligere
Expert butik som sælger alt fra PC,
trådløs teknologi f.eks. Blutooth, god
lyd til din fladskærm, eller hvis man
ønsker Apple produkter.

www.sabroes.dk

Market Select ApS
Gammel Nybyvej 24 Troense,
Tåsinge, 5700 Svendborg
Adresse til fremmøde den 14. nov.:
Gammel Nybyvej 24, Troense,
Tåsinge, 5700 Svendborg
Mail: helle@marketselect.dk
Fag repræsenteret i virksomheden:
Market Select: Vi arbejder på tværs
af alle brancher og internationalt - så
sprog (engelsk, tysk) er obligatorisk,
dertil også gerne teknisk indsigt, markedsføring. Targethouse: grafiske
branche, salg og markedsføring.
www.marketselect.dk •

Adresse til fremmøde den 14. nov.:
Ramsherred 5, 5700 Svendborg
Hjemmeside: www.svendborg.dk
Mail: svendborg@svendborg.dk
Antal ansatte i virksomheden: 400
Fag repræsenteret i virksomheden:
Handel/kontor		
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Beskrivelse af virksomheden:
Market Select tilbyder identifikation,
search & selection af nye kunder
på nye eksportmarkeder, business
matchmaking og organisering af forretningsdelegationer til og fra Danmark. Vi dækker hele Europa, Nord og
Sydamerika, og vi arbejder indenfor
alle brancher.TagerHouse tilbyder
bannere, skilte, poser, hjemmesider,
og reklameartikler med tryk.

www.targethouse.dk

Rådhuset, Svendborg Kommune
Ramsherred 5, 5700 Svendborg

www.svendborg.dk

Antal ansatte i virksomheden: 135

Beskrivelse af virksomheden:
Svendborg Kommune er en middelstor kommune.
Arbejdsområde: Borgerbetjening og
servicering af Byråd.

FØDEVARER - LANDBRUG - OPLEVELSER
Landbrugsrådgivning Syd
Industrivænget 7, 5700 Svendborg
Adresse til fremmøde den 14. nov.:
Industrivænget 7, 5700 Svendborg
Mail: lrs@lrs.dk
Fag repræsenteret i virksomheden:
Regnskab og revision, rådgivning omkring økonomi overfor landbrug
og andre erhverv. Planteavlsrådgivning af planteavlskonsulenter.
Ejendomskontor og jura indenfor
testamente mv.

Antal ansatte i virksomheden: 120
Beskrivelse af virksomheden:
LRS er en del af dansk landbrugsrådgivning som både har landbrug og
andre erhverv som målgruppe. Derudover har vi en planteavlsafdeling som
varetager rådgivning indenfor planteavl. LRS I/S dækker hele Region Syd
plus området ved Ry. Vi har fælles
ledelse men virker for decentrale
kontor. I alt har vi 6 kontor i området. I
Svendborg er vi 18 ansatte.

www.lrs.dk

Svendborg Gymnastikforening
Ryttervej 70, 5700 Svendborg
Adresse til fremmøde den 14. nov.:
Ryttervej 70, 5700 Svendborg
Mail: jacob@svendborg-gf.dk
Fag repræsenteret i virksomheden:
Innovation og iværksætteri, lærer/undervisning, sekretær/kontorarbejde,
kok, eventkoordinator
Antal ansatte i virksomheden: 6

Beskrivelse af virksomheden:
Svendborg Gymnastikforening er en af
landets største gymnastikforeninger.
Vi laver primært gymnastiktilbud
med frivillige som undervisere.
Gymnastik er ikke bare gymnastik i
dag, og derfor tilbyder vi dans, powertumbling, teamgym, stortrampolin,
klatring, parkour og mm.
Vi driver caféen i SG Huset hvilket gør
det nemt at lave mange forskellige
events.

www.svendborg-gf.dk

Christiansminde Resort,
Hotel og Konference
Chrisitansmindevej 16,
5700 Svendborg
Adresse til fremmøde den 14. nov.:
Chrisitansmindevej 16,
5700 Svendborg
Mail: booking@christiansminde.dk
Fag repræsenteret i virksomheden:
5 fagområder: Kok, servering,
receptionist, salg, koordinering,
Antal ansatte i virksomheden: 33

Beskrivelse af virksomheden:
Hotel Christiansminde er smukt beliggende helt ned til Svendborgsund
indeholdende møde og konferencefaciliteter, restaurant, selskabslokaler
og 98 værelser i forskellige størrelser,
Stedet har fokus på optimale læringsmiljøer ude og inde, gastronomi af friske og gerne lokale råvarer, events og
aktiviteter i de mange lokaler inde og i
nærmiljøet, samt ude i den fantastiske
natur udenfor døren. Overordnet arbejder man med at skabe de rette rammer
for personlig udvikling og det gode liv
for en kortere eller længere periode.

www.christiansminde.dk
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TEKNOLOGI - BYGGERI - TRANSPORT
Svendborg Motor Co. A/S
Odensevej 26, 5700 Svendborg
Adresse til fremmøde den 14. nov.:
Odensevej 26, 5700 Svendborg
Mail: info@smoc.dk

Beskrivelse af virksomheden:
Handel med nye og brugte biler, reparation af person-, vare- og lastbiler.
Lakering af biler samt industrilakering og anden overfaldebehandling af
industriprodukter.

Antal ansatte i virksomheden: 32
Fag repræsenteret i virksomheden:
Automekanikere, autolakerer,
autoreservedele, salg.
www.smoc.dk

Hybel VVS Aps
Nordre Ringvej 121,
5700 Svendborg
Adresse til fremmøde den 14. nov.:
Nordre ringvej 121, 5700 Svendborg
Mail: post@hybel-vvs.dk
Fag repræsenteret i virksomheden:
Blikkenslager, VVS og energimontør
Antal ansatte i virksomheden: 15

Beskrivelse af virksomheden:
Hybel VVS er en moderne virksomhed
med mere end 100 års erfaring i
VVS og blikarbejde. Vi løser opgaver
for private og erhverv med en imødekommende og professionel indstilling. Løsninger der fungerer, udført
med respekt for håndværket og blik
for detaljen. Vi samarbejder med
anerkendte leverandører og tilbyder
kvalitetsløsninger som du kan glæde
dig over mange år frem.

www.hybel-vvs.dk

C & W Arkitekter A/S
Kullinggade 31 E, 2.sal,
5700 Svendborg
Adresse til fremmøde den 14. nov.:
Kullinggade 31 E, 2.sal,
5700 Svendborg
Mail: c_w@cw-arkitekter.dk
Fag repræsenteret i virksomheden:
Arkitekt, bygningskonstruktør, teknisk assistent, administration
Antal ansatte i virksomheden: 18
Beskrivelse af virksomheden:
C & W Arkitekter A/S er etableret i
1974. Igennem en bred vifte af opgaver har firmaet sat sit arkitektoniske
www.cw-arkitekter.dk
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aftryk i hele landet med Svendborg
og Fyn som det naturlige udgangspunkt. Vi er kendt som en meget bredt
funderet allround tegnestue med både
private og offentlige kunder. Grundtanken er, at ethvert element i en opgave
skal bearbejdes ud fra en helhedsopfattelse, så der på én gang fokuseres
på projektets tidløse kvaliteter,
respekt for bestående rammer og
omgivelser, og samtidig tages afsæt
i tidens udvikling med helt konkrete
krav til form og funktion. Firmaet
arbejder ofte sammen med anerkendte kunstnere, hvorved der på denne
måde skabes spændende og markante
bygninger, hvor såvel kunsten som arkitekturen gives en ekstra dimension.

TEKNOLOGI - BYGGERI - TRANSPORT
Sydfyns Byggefirma Aps
Færgegårdsvej 45,
Taasinge, 5700 Svendborg
Adresse til fremmøde den 14. nov.:
Færgegårdsvej 45, Vindeby
5700 Svendborg
Mail: chris@sydfynsbyggefirma.dk
Fag repræsenteret i virksomheden:
Snedker og Tømrer
Antal ansatte i virksomheden: 6
Beskrivelse af virksomheden:
Sydfyns Byggefirma varetager alle
opgaver fra nybyggeri til renovering

af fredede bindingsværkshuse i samarbejde med Kulturarvstyrelsen.
Som ”energivejleder” kan vi give råd
og vejledning til hvordan en bolig
kan energioptimeres og samtidig
udføre de opgaver, som ligger inden
for snedker- og tømrerområdet. Vi
holder meget af specialopgaver som
f.eks. at designe og bygge et drivhus
i tegl og træ - at bygge en indvendig
trappe med de forhåndenværende
egetræsplanker - bygge og patinere
butiksinventar så det ser gammelt
ud - samt alle de dekorationer vi har
bygget til danske film, reklamefilm og
tv-shows.

www.sydfynsbyggefirma.dk

UDDATA
Græsholmevej 56, 5700 Svendborg
Adresse til fremmøde den 14. nov.:
Græsholmevej 56, 5700 Svendborg
Mail: uddata@uddata.dk
Fag repræsenteret i virksomheden:
IT-udviklere, programmører,
kundekonsulenter, administrativt
personale.
Antal ansatte i virksomheden: 25

Beskrivelse af virksomheden:
Uddata leverer IT-løsninger som
understøtter uddannelsesinstitutioner. Løsningerne er med til at lette
hverdagen for de danske erhvervsskoler og erhvervsakademier. UDDATA
har ekspertise i at udvikle og drive
software samt undervise i IT-løsninger. UDDATA er lige nu i gang med at
udvikle fremtidens moderne studie
system der understøtter alle relevante
arbejdsgange både for elev, lærer,
administrativt personale og ledelse.

www.uddata.dk

E. Aabo Andersen A/S
Finlandsvej 6, 5700 Svendborg
Adresse til fremmøde den 14. nov.:
Finlandsvej 6, 5700 Svendborg
Hjemmeside: www.aabo.dk
Mail: aabo@aabo.dk
Antal ansatte i virksomheden: 30

Beskrivelse af virksomheden:
Aabo producerer komplette maleanlæg til industrien og eksportere disse
til hele verden. Vores smed kommer
rundt i hele verden for at montere
vores anlæg.
Vi beskæftiger ingeniører, teknikkere
og smede.

Fag repræsenteret i virksomheden:
Maskintekniker, ingeniører,
kleinsmede
www.uddata.dk
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TEKNOLOGI - BYGGERI - TRANSPORT
Scandinavian Brake Systems A/S
Kuopiovej 11, 5700 Svendborg
Adresse til fremmøde den 14. nov.:
Kuopiovej 11, 5700 Svendborg
Mail: sbs@sbs.dk		
Fag repræsenteret i virksomheden:
Produktion og udvikling:
• Operatører
• Planlæggere
• Produktionsteknik
• Vedligehold
• Ingeniører og teknikere
• Lean specialister
Indkøb og logistik:
• Indkøbsmedarbejdere
• Lagermedarbejdere
Salg og Marketing:
• Afsætning
• Marketing og reklame
• Kommunikation
• Analyse
Økonomi og bogholderi:
• Regnskabsmedarbejdere
• Controllers

IT:
• Programmører
• IT service
Personale og ledelse:
• HR
• Lønadministration
• Organisationsudvikling
• Ledelse på alle niveauer
Antal ansatte i virksomheden: 140
Beskrivelse af virksomheden:
SBS koncernen er en internationalt
orienteret virksomhed med hovedkontor i Svendborg.
SBS har 350 medarbejdere i 4 lande.
SBS-koncernen er delt op i divisioner:
Automotive leverer bilreservedele til
hele Europa, især bremse- og styretøjsdele.
Friction er en af verdens førende producenter af bremseklodser til motorcykler og scootere.
Notox producerer partikelfiltre, som
renser udstødningen fra dieselmotorer. Til gavn for miljø og sundhed.

www.sbs.dk

Ejde Nielsens Værktøjsfabrik A/S
Jönköpingvej 1, 5700 Svendborg
Adresse til fremmøde den 14. nov.:
Jönköpingvej 1, 5700 Svendborg
Mail: mail@ejde.dk
Antal ansatte i virksomheden: 25
Fag repræsenteret i virksomheden:
Værktøjsmager, Værktøjstekniker,
Industritekniker
Beskrivelse af virksomheden:
Ejde Nielsens Værktøjsfabrik A/S er
en moderne værktøjsfabrik.
Vi er en af Danmarks førende producenter af værktøjer til plast og
metal, og måske Danmarks bedste
til fremstilling af komplekse og
store værktøjer. Vi konstruerer og
fremstiller formværktøj primært til
www.ejde.dk
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sprøjtestøbning af plast samt trykstøbning af aluminium og zink.
Vi udfører også almindeligt løn‑
arbejde inden for områderne fræsning, drejning, slibning, sænk- og
trådgnist.
Vi kan også tilbyde udførelse af opmålingsopgaver på vore to 3D-koordinat målemaskiner. Da vi har egen
konstruktionsafdeling med 3D CAD/
CAM-anlæg, konstruerer vi selv alle
vore værktøjer, men har også mulighed for at kunne være behjælpelig
med fremstilling af emnetegninger,
og evt. fremstilling af prototyper,
selv med vanskelige overflader.
Vi leverer til plastvirksomheder og
virksomheder med egen plastafdeling samt metalstøberier. Ofte
indgår vi som partner i kundens
udviklingsprojekter.

Desuden har SBS koncernen fælles
funktioner inden for ledelse, økonomi,
IT, personale og marketing.
På Åben Virksomhed vil det primært
handle om Friction, Notox og fællesfunktionerne.

TEKNOLOGI - BYGGERI - TRANSPORT
SH Group A/S
Kuopiovej 20, 5700 Svendborg
Adresse til fremmøde den 14. nov.:
Kuopiovej 20, 5700 Svendborg
Mail: sh@shgroup.dk		
Fag repræsenteret i virksomheden:
Maskiningeniører, maskinmestre,
produktionsteknologer, teknikere,
svejsere, smede, montører, industritekniker, mv.
Antal ansatte i virksomheden: 300

Beskrivelse af virksomheden:
Vi er en international virksomhed
inden for udvikling, produktion og
servicering af hydrauliske og mekaniske system løsninger til offshore,
marine og industribranchen. SH
Group er grundlagt i 1974, og beskæftiger på nuværende tidspunkt
omkring 300 medarbejdere fordelt
på hovedkontoret i Svendborg, en
serviceafdeling på Lindø Industripark
og i Norge.

www.shgroup.dk

C.C.JENSEN A/S
Løvholmen 13, 5700 Svendborg
Adresse til fremmøde den 14. nov.:
Løvholmen 13, 5700 Svendborg
Mail: hn@cjc.dk
Fag repræsenteret i virksomheden:
Produktion, kontor, salg, marketing,
ingeniører mm
Antal ansatte i virksomheden: 200
Beskrivelse af virksomheden:
C.C.JENSEN er en familieejet inter-

national virksomhed, etableret i 1953
med hovedkontor i Svendborg. Vi har
omkring 290 medarbejdere, hvoraf
de ca. 90 arbejder i vores selskaber i
udlandet.
Vores produkter er oliefiltre, skibsvinduer og støbegods til eks. skibspropeller. Vi kombinerer tradition,
innovation og teknisk ekspertise.
Vi sælger vores produkter til vind-,
marine,- mine-, power- og industrisegmenterne.

www.cjc.dk

SSH Stainless a.s
Englandsvej 20-22, 5700 Svendborg
Adresse til fremmøde den 14. nov.:
Englandsvej 20-22, 5700 Svendborg
Mail: ssh@ssh-stainless.dk
Fag repræsenteret i virksomheden:
Smede, maskinarbejdere/industritekniker, teknisk designer, maskintekniker, kontor/regnskabs-uddannede

Beskrivelse af virksomheden:
SSH Stainless udvikler, producerer
og sælger hydraulikkomponenter af
rustfrit stål. Produktprogrammet
omfatter hydraulikcylindre, hånd- og
fodbetjente pumper, samt forskellige
ventiltyper.
70% af omsætningen går direkte til
eksport til over 25 forskellige lande.

Antal ansatte i virksomheden: 14

www.ssh-stainless.dk
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SKOLER
Skårup Skole
Østergade 53, 5881 Skårup Fyn
Adresse til fremmøde den 14. nov.:
Østergade 53, 5881 Skårup Fyn
Hjemmeside: www.skaarupskole.dk
Mail: skaarupskole@svendborg.dk
Fag repræsenteret i virksomheden:
Administration/kontor, skoleledelse,
lærer, pædagog		

Beskrivelse af virksomheden:
Vi er en folkeskole med ca. 400 elever,
lærere, pædagoger og administrativt
personale. Vi arbejder med skoleledelse, skoleadministration, undervisning og fritidspædagogik. Vi er
en skole, der lægger særlig vægt på
inklusion (inddragelse) og på film og
musik, bl.a. gennem samarbejde med
Svendborg Musikskole.

Antal ansatte i virksomheden: 50

www.skaarupskole.dk

Sydfyns Fri Fagskole,
Klingstrupvej 5, 5881 Skårup
Adresse til fremmøde den 14. nov.:
Klingstrupvej 5, 5881 Skårup
Hjemmeside:
www.sydfynsfrifagskole.dk
Mail: post@sydfynsfrifagskole.dk
Fag repræsenteret i virksomheden:
Skolelærer, professionsbachelorer i
ernæring og sundhed, kontorpersonale, pedel, køkkenleder

Beskrivelse af virksomheden:
Sydfyns Fri Fagskole er en lille
kostskole med maks 45 elever.
Eleverne bor på skolen, ligesom på
en efterskole. Der undervises både i
boglige fag og valgfag, som fx heste,
musik og idræt og så eleven tilmeldt
en erhvervsrettet linje, som giver et
godt billede af, hvilke muligheder der
er i fremtiden indenfor job med mad,
mennesker eller dyr & planter.

Antal ansatte i virksomheden: 10

www.sydfynsfrifagskole.dk

Ørkildskolen
Østre Skolevej 2, 5700 Svendborg
Adresse til fremmøde den 14. nov.:
Østre Skolevej 2, 5700 Svendborg
Hjemmeside:
www.orkildskolen.dk
Mail: orkildskolen@svendborg.dk
Antal ansatte i virksomheden: 115
Fag repræsenteret i virksomheden:
Lærer, pædagog, administration og IT,
sekretær, ledelse.

www.orkildskolen.dk
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Beskrivelse af virksomheden:
Virksomheden er en almindelig
folkeskole for elever på 0. - 6. klassetrin der bliver undervist i alle skolens
fag. Endvidere har skolen klasser for
elever med andet modersmål end
dansk (modtageklasser) og klasser
for elever med generelle indlæringsvanskeligheder (specialklasser).
Virksomheden underviser ca. 720
elever og beskæftiger ca. 82 lærere,
23 pædagoger, 5 administrative medarbejdere og 5 ledere.

ØVRIGE
Vand og Affald
(Svendborg Forsyning A/S),
Ryttermarken 21, 5700 Svendborg
Adresse til fremmøde den 14. nov.:
Ryttermarken 21, 5700 Svendborg
Mail: post@vandogaffald.dk

Beskrivelse af virksomheden:
Vand og Affald sørger for, at der er
vand i hanerne og at man kan komme
af med spildevand og affald, så det
belaster miljøet mindst muligt. Vi driver genbrugsstationer, vandværker,
renseanlæg mm.

Fag repræsenteret i virksomheden:
Kontorassistent, teknisk assistent,
ingeniør, landinspektør, montør,
specialarbejder, elektriker, smed mm.
Antal ansatte i virksomheden: 80

www.vandogaffald.dk

Svendborg Kraftvarme A/S
Bodøvej 15, 5700 svendborg
Adresse til fremmøde den 14. nov.:
Bodøvej 15, 5700 Svendborg
Mail: kraftvarme@svendborg.dk
Fag repræsenteret i virksomheden:
Smed, elektriker, maskinmester,
kontor
Antal ansatte i virksomheden: 18

Beskrivelse af virksomheden:
Svendborg Kraftvarme producerer
fjernvarme og el til Svendborg.
Produktionen foregår ved energiudnyttelse af affald og biomasse.
Produktionen foregår i døgndrift.
Medarbejderne sørger for, at energien i brændslerne omdannes til
fjernvarme og el. Svendborg Kraftvarme producerer på årsbasis 50-60%
af fjernvarmen i Svendborg.

www.svendborgkraftvarme.dk

Svendborg Løve Apotek
Tinghusgade 11
Adresse til fremmøde den 14. nov.:
Tinghusgade 11, 5700 Svendborg
Mail: svendborg.loeve@apoteket.dk

Beskrivelse af virksomheden:
Svendborg Løve Apotek forhandler
og leverer lægemidler, frihandelsvarer, medicinsk udstyr og sundhedsydelser.
Apoteket har filial i Hesselager.

Fag repræsenteret i virksomheden:
Farmaceut og farmakonom
Antal ansatte i virksomheden: 21

www.svendborg-apotek.dk
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ØVRIGE
BaggårdTeatret
Caroline Amalie Vej 26,
5700 Svendborg
Adresse til fremmøde den 14. nov.:
Caroline Amalie Vej 26,
5700 Svendborg (Rottefælden)
Mail: post@baggaardteatret.dk
Fag repræsenteret i virksomheden:
Teaterteknikere, PR- og kommunikation, salg., teaterdirektør, skrædder,
bogholderi, sekretariat, forretningsfører, baransvarlig, rengøring, piccoliner/piccoloer, plakatudbringere.
Eksterne: Instruktør, scenograf, lysog lyddesignere, kostumier, musikere,
koreografer, forfattere, dansere m.
flere.
Antal ansatte i virksomheden: 11

Beskrivelse af virksomheden:
BaggårdTeatret er Svendborg
Kommunes egnsteater. Vi producerer
min. 2 teaterstykker om året. Dvs.
vi ansætter instruktører, skuespillere, lydfolk og mange flere til
hver produktion. Vi bygger kulisser,
laver lys og lyd – svejser og roder
med ledninger. Herudover viser vi
en masse gæstespil, børneteater,
BaggårdsBeats, som er mest for de
unge - hen over året. Fraktion B, som
er vores ungdomscrew, i alderen 15 til
23 år, er således en vigtig medspiller,
når vi arrangerer vores Beats aftener.
Svendborg Skoleteaterordning administreres og tilrettelægges tillige
af BaggårdTeatret i samarbejde med
kommunens teaterkontaktlærere.
Vi prøver at skabe et hyggeligt miljø
i vores bar/foyer med små arrangementer efter vores forestillinger.

www.baggaardteatret.dk

Kiropraktorhuset Svendborg
Nyborgvej 4 b, 5700 Svendborg
Adresse til fremmøde den 14. nov.:
Nyborgvej 4 b, 5700 Svendborg
Mail: mail@khsvb.dk
Fag repræsenteret i virksomheden:
Klinisk biomekanik, kiropraktik

Beskrivelse af virksomheden:
Hos Kiropraktorhuset Svendborg
hjælper vi dagligt en masse mennesker med smerter og problemer
i kroppen alt fra alm. rygsmerter og
prolapser til skuldre og forvredne
ankler samt hovedpine og migræne.
Patienterne er fra 0-90+ år.

Antal ansatte i virksomheden: 4
www.kiropraktorhus.dk

Sct. Nicolai Apotek
Gerritsgade 7, 5700 Svendborg
Adresse til fremmøde den 14. nov.:
Gerritsgade 7, 5700 Svendborg
Mail: sct.nicolai@apotekeren.dk
Fag repræsenteret i virksomheden:
Farmakonom og farmaceut
Antal ansatte i virksomheden: 29
www.sctnicolaiapotek.dk
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Beskrivelse af virksomheden:
Sct. Nicolai Apotek besøges dagligt
af 500-650 kunder. Herudover sendes
meget medicin ud til hjemmepleje og
borgere på Sydfyn. Under apoteket
hører også apoteket i Vester Skerninge. Apoteket beskæftiger både
farmakonomer og farmaceuter og
fungerer som uddannelsesapotek for
begge faggrupper.

BaggårdTeatret lægger stor vægt
på at samarbejde med kommunens
øvrige kulturinstitutioner, erhvervslivet og hvor der ellers kan skabes
god energi. F.eks. Idrætsskolerne i
Oure, gymnasiet, ungdomsskolerne,
sART Danseteater og mange flere.

ØVRIGE
Svendborg Idrætscenter
Ryttervej 70, 5700 Svendborg
Adresse til fremmøde den 14. nov.:
Ryttervej 70, 5700 Svendborg
Mail: SIC@svendborg.dk
Fag repræsenteret i virksomheden:
Livredning, teknisk servicefunktioner,
rengøring, administration
Antal ansatte i virksomheden: 30

Beskrivelse af virksomheden:
Svendborg Idrætscenter omfatter
Svendborg Idrætshal, SG-Huset,
Svendborg Tennishal, Svendborg
Badeland, svømmehallen på Centrumpladsen og Midtbyhallen.
Hvis du besøger os, vil du kunne
opleve teknikken i svømmehallen,
arbejdet med vedligehold, rengøring
m.v. af hallerne samt publikumsrettede funktioner og administration.

SVENDBORG IDRÆTSHAL

www.svendborgidraetscenter.dk

Svendborg Bibliotek
Svinget 1, 5700 Svendborg
Adresse til fremmøde den 14. nov.:
Svinget 1, 5700 Svendborg
Hjemmeside:
www.svendborgbibliotek.dk
Mail: bibliotek@svendborg.dk
Fag repræsenteret i virksomheden:
Bibliotekar (Informations- og kulturformidling)

Beskrivelse af virksomheden:
Svendborg Bibliotek er et hus der
er åbent for alle borgere. Her kan
du låne materialer, bruge stedet
som værested og blive udfordret
kulturelt af skiftende udstillinger og
arrangementer. Biblioteket er også et
videnscenter som finder information
og hjælper med IT.

Antal ansatte i virksomheden: 50

www.svendborgbibliotek.dk

Fyns Politi, Svendborg Lokalpoliti
Tvedvej 2, 5700 Svendborg
Adresse til fremmøde den 14. nov.:
Tvedvej 2, 5700 Svendborg
Hjemmeside: www.politi/fyn.dk
Mail: kno003@politi.dk

Beskrivelse af virksomheden:
”Kom og hør, hvad der skal til for at
blive politibetjent.
Vi holder 3 arrangementer, kl. 09:00,
kl. 11:00 og kl. 13:00”

Fag repræsenteret i virksomheden:
Ansættelse af politibetjente
Antal ansatte i virksomheden: 865

www.politi/fyn.dk
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Kære forældre til unge i 8., 9. og 10. klasse
i Svendborg Kommune
Jeres børn står snart over for at skulle tage første skridt på deres
fremtidige karrierevej. Det er en af jeres fornemmeste opgaver som
forældre at coache dem og være deres sparringspartner, når de skal
tage den beslutning, som er helt rigtig for dem.
Der findes mange muligheder. Derfor afholder Svendborg Kommune
ÅBEN VIRKSOMHED - lørdag d. 14. november kl. 9 - 14
En lang række virksomheder fra forskellige brancher åbner denne dag dørene,
så I kan komme på besøg med jeres unge til en snak og et kig på, hvilke job- og
udviklingsmuligheder der findes i kommunens erhvervsliv.
Besøgene er organiseret således i tidsrummet fra 09.00 til 14.00:
Virksomhedsbesøg 1

kl. 09.00

Virksomhedsbesøg 2

kl. 10.30

Virksomhedsbesøg 3

kl. 12.00

Man vælger selv hvor mange virksomheder man vil besøge, I skal selv transportere jer rundt mellem de forskellige virksomheder. Et besøg tager ca. 1-1½ time.
Derfor beder vi jer om at vise engagementet i jeres unges videre uddannelse ved
at besøge et par virksomheder for sammen med de unge mennesker at blive
inspireret og opleve, hvad de forskellige virksomheder har at tilbyde.
Giv de unge chancen for med egne øjne og øre at danne sig et indtryk af,
hvilken vej deres karriere også kan tage.
Vær åbne og nysgerrige.
Og husk at tilmelde jer sammen med jeres unge inden d. 09.10.2015
Få mere info på
www.svendborg.dk/borger/barn/mit-barn-og-skolen/aaben-virksomhed

Svendborg Kommune
Ramsherred 5, 5700 Svendborg
email: svendborg@svendborg.dk
www.svendborg.dk

svb 3217

Og husk at tilmelde jer sammen med jeres unge inden d. 09.10.2015 på
www.tilmeld.dk/aav

