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Digital læring og teknologi
Vi danner og uddanner til fremtiden
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I Vallensbæk Kommune vil vi danne og uddanne
mennesker til fremtiden, og derfor er teknologi
og digital læring og skabelse rykket ind i både
vores dagtilbud og på vores skoler. Ved at give
kommunens børn og unge nogle stærke digitale
kompetencer helt fra barnsben ønsker vi at udvikle
dygtige digitale skabere og brugere, der kan være
med til at sætte et aftryk på fremtiden.

være barn i Vallensbæk Kommune og skal klæde
dem på til fremtidens uddannelser og arbejdsmarked.

Innovation, kreativitet og leg er nøgleord for vores
digitale tilgang, hvor børn i alle aldersgrupper får
mulighed for at bruge teknologierne aktivt i deres
læring og udvikling, uanset om det er i børnehaven eller i udskolingen. Prototyping, designprocesser og samarbejde skal være en naturlig del af at

Som et naturligt led i at udvikle og udfordre vores
børn vil man i både dagtilbud og på alle skoler finde makerspaces. Et makerspace er et teknologisk
værksted, hvor børn og unge kan udfolde deres
kreativitet og afprøve nye idéer med hjælp fra
moderne teknologi.

Derudover giver det både pædagoger og lærere
nye muligheder for at skabe virkelighedsnær undervisning, der kan tilpasses børnene.

Makerspaces

Et makerspace har til formål at understøtte praksisorienterede, projektbaserede undervisningsformer,
fagligt og tværfagligt teamarbejde og kompleks
problemløsning. Der er tale om et fysisk læringsrum med digitale redskaber såsom laserskærer,
3D-printer, robotter og microbits, der skal styrke
børnenes motivation og nysgerrighed med henblik
på at udvikle eksperimenterende, kreative og målrettede individer med lyst til at skabe.
Kort sagt skal et makerspace være et rum, hvor der
kan skabes, remixes og tænkes ud af boksen.

Digital dannelse
Vi ved, at fremtiden er digital, og at teknologi og
digitale løsninger er vejen frem. Men én ting er
at tilbyde digital uddannelse, noget andet er at
bidrage til den digitale dannelse.
Ved at uddanne vores børn og unge i den digitale
verden fra en tidlig alder, ønsker vi også at danne
dem til at begå sig digitalt. Dette inkluderer bl.a.
at forstå redskabernes indflydelse og effekt, at
holde en god tone online og ikke at misbruge de
digitale medier ved f.eks. billeddeling eller online
mobning.

Skolen Sputnik – dagbehandling og STU
- For børn og unge med særlige behov
•
•
•
•

Eksperter i autisme, ADHD, angst og psykisk sårbarhed.
VISO-specialister for Socialstyrelsen.
Udvikling og læring i trygge rammer.
Tæt forældresamarbejde.

Afdelinger i Greve, København og Rødovre
– i tæt afstand til Vallensbæk.

www.skolensputnik.dk • www.sputnikstu.dk

Ring og hør mere: Lars Wagner • Tlf.: 51 78 46 26
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Kreativ læring og innovation
på skoleskemaet
De gode idéer kommer ikke af sig selv. De kommer
derimod af nysgerrighed og kreative tanker, og de
er efterspurgte på arbejdsmarkedet.

tretrinsraket, der skal forberede vores udskolingselever til deres videre udvikling.

Derfor har vi i Vallensbæk Kommune sat digital læring på skoleskemaet for at uddanne og forberede
vores børn og unge bedst muligt til den virkelighed, de på sigt skal ud og tage del i.

Tretrinsrakettens andet trin er gældende for vores
8. klasser, der har frivillighed på skoleskemaet. Her
samarbejder eleverne med kommunens kulturafdeling om virkelighedsnære problemstillinger, hvor
frivillighedsbegrebet indgår.

7. klasse: Innovationsuge
I alle vores 7. klasser skal eleverne deltage i en innovationsuge. Innovationsugen ligger i forbindelse
med uddannelses-/job-ugen, og her skal eleverne
øve sig i det innovative arbejde igennem forskellige opgaver. Innovationsugen er første trin i vores
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8. klasse: Frivillighed

Eleverne trænes og undervises af personer med
kendskab til både designprocesser, prototyping og
frivillighed, der skal bidrage til sammenkoblingen
af de forskellige begreber og give en bedre forståelse for, hvordan det hele fungerer i praksis.

Vidste du, at vi i Vallensbæk Kommune har uddannet
23 lærere i Aktion Verdensmål? Lærerne har
efterfølgende arbejdet med problembaseret læring med
bæredygtighedsudfordringer i skolernes nærmiljø sammen
med elever fra 3.-8. klassetrin.
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9. klasse: Hackathon
Sidste trin i vores tretrinsraket er Hackathon på 9.
klassetrin.
Hackathon er tre intensive dage, hvor eleverne
bliver præsenteret for reelle, virkelighedsnære
problemstillinger i lokale virksomheder, som de
skal forsøge at løse. I samarbejde med de konkrete virksomheder bliver udfordringerne kortlagt,
inden der skal udtænkes og designes en løsning og
bygges en prototype.
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Eleverne sparrer direkte med de pågældende
virksomheder, der også giver input og feedback til
projekterne, inden man til sidst kårer tre vindere:
én for bedste kollaborative proces, én for bedste
idé og én for bedste digitale præg.
Hackathon er en kulmination af alt, hvad eleverne har lært gennem årene. Fokus er ikke kun på
slutproduktet, men lige så meget på vejen dertil,
anvendelse af designprocesser, samarbejde og
menneskelige kompetencer.

FREMTIDEN ER
FLEKSIBEL

Det er svært at forudsige fremtiden, og behovet for fleksibilitet
vokser i takt med den hurtige samfundsudvikling.
Vores pavillonbygninger kan tilpasses i størrelse og form uanset
kravene, og vi er altid åbne for nye idéer og tankegange.
Pavillonbygningerne kan tilpasses fremtiden, uanset hvad den
bringer.
adapteo.dk
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Med den kulturelle rygsæk
over skulderen
Foruden den digitale værktøjskasse vil vi i Vallensbæk Kommune også gerne give vores børn og
unge nogle stærke kulturelle oplevelser og kulturel dannelse.
I tæt samarbejde med lokale aktører som kunstmuseet ARKEN har vi en række forløb og projekter,
der bidrager til at udfordre elevernes kreative og
kunstneriske sider og lærer dem mere om, hvordan
kunst, musik og krop kan bruges i et indlæringsperspektiv.
Børne- og Ungekulturugen i Vallensbæk er en
tilbagevendende begivenhed hvert år i uge 37, der
afholdes samtidig med Vestegnens Kulturuge. Her
indgår alle børn og unge i dagtilbud og skoler i
forløb, hvor ugens tema udforskes gennem forskellige kulturelle udtryksformer.
Vallensbæk Kommune har en fast partnerskabsaftale med kunstmuseet ARKEN, der bl.a. indeholder

EUROCODE ER ET TRYGHEDSSKABENDE VAGTSELSKAB,
DER HAR VÆRET EN FAST SAMARBEJDSPARTNER
MED VALLENSBÆK KOMMUNE I MANGE ÅR

Lyngby Hovedgade 27, 3. sal • 2800 Lyngby
mail@eurocode.dk • www.eurocode.dk • Telefon: 70 222 911
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aftaler om, at alle 4-årige møder ARKEN, og alle
elever på 5. klassetrin indgår i ugeforløbet ”Laboratorium for kreativ læring”. Fælles for begge
forløb er, at børnene udfordres kreativt, sanseligt
og kropsligt.
Sammen med Vallensbæk Musikskole indgår
Vallensbæk Kommune i et partnerskab, hvor børn
på forskellige klassetrin, primært i indskolingen,
får lov til at møde den musikalske verden. Her er
fokus på at skabe en god relation til sang, musik
og bevægelse og lære eleverne basale evner inden
for spil og noder.
Et af projekterne inkluderer alle kommunens 4.
klasse-elever, der i en uge udgør et stort kor, efter
de forinden også har øvet sig i musikundervisningen. Ugen afsluttes med en stor korkoncert for forældre og særligt inviterede såsom borgmesteren.

PROFESSIONELLE GULVLØSNINGER MED FOKUS PÅ:

RÅDGIVNING
GODT HÅNDVÆRK
OMHU
TID OG ØKONOMI

CHARLES CHRISTENSEN A/S
Blandt vores faste kunder findes Københavns Kommune, Region Hovedstadens Hospitaler, Danmarks Nationalbank, Folketinget, Vallensbæk Kommune og mange flere..
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Ud i naturen
Græs under kondiskoene, vind i håret og røde
kinder. Det er ikke alt, der kan læres i et klasselokale. Indimellem skal man ud og mærke verden for
at forstå den, og med et bredt udvalg af naturområder lige uden for døren er det oplagt at bruge
dem som aktive læringsrum til både dagtilbud og
skoler.

Livet i den nære natur
Med en masse skønne naturområder lige om hjørnet vil kommunen med projekt ”Livet i den nære
natur” støtte og løfte udeundervisningen. Undervisningsforløbene er skræddersyede til den lokale
natur og tager udgangspunkt i tre særegne biotoper
i vores skoledistrikter: sø, strand samt mose og å.
Eleverne skal arbejde med de målrettede undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i de tre typer
biotoper, hvor de skal undersøge og opleve naturen og dyrelivet. Der er bl.a. fokus på at arbejde
med artsbestemmelse og fødekæder, som skal
give eleverne en generel forståelse af biologiens
økosystem.

Bækkehuset
Bækkehuset er en naturskole, der tilbyder alternative læringsrum til alle fag, men særligt med
fokus på de naturfaglige, hvor man virkelig kan få
lov at grave sig ned i biologiens verden.
Stedet giver mulighed for at tilrettelægge en dag
med mange spændende inputs, hvor man både
kan udnytte det omkringliggende naturområde til
udendørs undersøgelser og de indendørs faciliteter
til dissektion af dyr.
Her må leges, graves, klatres og tændes bål, så
længe det er i overensstemmelse med god opførsel
i naturen.
Seneste skud på stammen er Fugletårnet. Et område i Vallensbæk Mose med shelters, bålplads og
hytter med fuglekikkerter og undervisningsmaterialer. Her kan børn og andre interesserede lære om
naturen – i naturen.

KVALITETSSIKRET BEHANDLING AF MISBRUGTE OG PSYKISK SÅRBARE
Kompagniet er en dagbehandling, som igennem mere end 9 år har stået for målrettet at hjælpe mennesker til en
bedre og stoffri tilværelse. Vores langvarige engagement og unikke evne til at møde mennesket skaber ideel grobund
for personlig vækst. Vi skræddersyer vores forløb, så hvad enten målet er stoffrihed, sanering af sidemisbrug eller
hjælp til mestringsstrategier ved psykisk sårbarhed, vil Kompagniet matche brugerens behov.

Marievej 3
2630 Taastrup

BEHANDLINGER & TILBUD
•
•
•
•
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ONLINEBEHANDLING
DAGBEHANDLING
UNGEBEHANDLING
LØRDAGSBEHANDLING

• UDEKØRENDE BEHANDLING
• AMBULANT BEHANDLING
• BOFÆLLESSKAB

Vi er her for dig!
Kontakt os og hør,
hvordan vi kan
hjælpe dig.

Tlf.: 45 43 52 82 95
info@kompagniet.nu
www.kompagniet.nu

Gratis ambulant
alkoholbehandling

Alkoholrådgivningen er godkendt til behandling, der er omkostningsfrit for borgeren, ved
det ambulante tilbud. Vi er et alkoholambulatorie, der behandler overforbrug, alkoholmisbrug og alkoholisme.

Læs mere på alkohol-raadgivningen.dk
Øster Søgade 100 • 2100 Kbh Ø • Tlf.: 72488889 • info@alkohol-raadgivningen.dk
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Bedre service. Gladere bilister.
Lad os skifte dine hjul
Vi har konkurrencedygtige priser på både
hjulskifte og nye dæk, og vi rådgiver gerne
om den bedste dækløsning for din bil og budget.
Vi forhandler både sommerdæk,
vinterdæk og helårsdæk, og vi giver
3 års udvidet garanti på udvalgte dæk.

Vallensbæk Auto Service ApS
Vallensbækvej 44 • 2625 Vallensbæk
Tlf.: 4353 0123 • vasauto.dk
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Bestil tid på

Tlf.: 4353 0123
eller på

vasauto.dk

Vi værner om vores talenter
Mens nogle er gode til kreative fag og grammatik,
er andre skarpe på tal og teknologi, og i Vallensbæk Kommune ønsker vi at passe på alle vores
talenter.
Vi ved, at børn har forskellige forudsætninger for
at lære og udvikle sig, og vi arbejder kontinuerligt for at skabe de bedste rammer for udfoldelse
og skabe gode muligheder for dem, der har et
ekstraordinært talent. Derfor tilbyder vi en række
forskellige udviklingsmuligheder til dem, der har
lyst og mod på nye udfordringer.

Fremtiden venter på naturvidenskabelige talenter
I disse år handler en stor del af vores talentarbejde
om at skabe spændende forløb og initiativer for
elever med særlige evner inden for de naturvidenskabelige fag og med stærke STEM-færdigheder,
der dækker over Science, Technology, Engineering
og Mathematics.

Derfor har vi flere tilbud til talentfulde elever. I
samarbejde med Astra tilbyder vi forskellige talentforløb og camps i deres talentafdeling Science
Talenter. Vi gør også brug af Astras ”talentbus”
Explonauten, et mobilt mini-laboratorium med
spændende undervisning natur-teknologi for 4.-6.
klasse.
Vi har også et godt samarbejde med DTU Diplom i
Ballerup, hvor nogle af vores udskolingselever får
lov til at prøve sig selv af i et akademisk miljø
og producere produkter på lige fod med rigtige
studerende. Efter endt forløb har eleverne kunne kalde sig Junioringeniører, med diplom som
bevis. Forløbene skal give engagerede elever et
ekstra boost af læring og udfordring og styrke deres talent samtidig med, at de får et indblik i, hvad
et ingeniørstudie kan indebære.

Astra er det nationale naturfagscenter, som arbejder
for at styrke naturfagskompetencerne for børn og
unge i grundskolen og på gymnasierne.

Totalrådgivning
Bygherrerådgivning
Projektering
Økonomistyring
Tidsstyring

Nyopførelse af daginstitutionen Løkkekrogen

Miljøstyring
Miljøscreening
Nybyggeri
Ombygning
Renovering
Restaurering
Institutioner

Frisegade 1, 4800 Nykøbing F • Tlf.: 5485 0439 • friis-a@friis-a.dk • www.friis-a.dk

Skoler
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VUCV

DIN DIGITALE
UDDANNELSESPARTNER
VUCV leverer ﬂeksible uddannelsesforløb
og kurser målrettet voksne og unge, der vil
videre.
Skolen udbyder den 2-årige HF, 3-årig HF for
ordblinde, HF som enkeltfag, 9./10. klasse
samt forberedende kurser. Undervisningen
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foregår online og/eller som klasseundervining
på vores skoler i Vallensbæk og Rødovre.
Vi skræddersyr endvidere kurser til virksomheder med særlige behov.
Læs mere om mulighederne
på vucv.dk

Uddannelse og job
Tæt på – hele vejen
At forlade de kendte, trygge folkeskolerammer
kan være stort og overvældende. For at gøre overgangen så let som mulig for vores elever bliver de
alle tilbudt personlig vejledning, der skal hjælpe
dem med at træffe det rigtige valg, når de skal
vælge en ungdomsuddannelse.
Vores vejledere er synlige på skolerne, og de har
en god tilknytning til eleverne, som de følger tæt
gennem udskolingen. Dermed kan de bedre guide
og vejlede den enkelte elev til at vælge lige netop
den vej, der passer til både drømme og behov.

Kom ud og mærk virkeligheden
Det kan være en stor hjælp at blive vejledt og
guidet, men det er endnu bedre at opleve det selv.
Som et led i at bygge bro mellem uddannelse og

job har vi igangsat en række initiativer, der giver
de unge mulighed for at komme ud og mærke
virkeligheden.
Hvert år afholder Vallensbæk Kommune en uddannelses- og job-uge, hvor eleverne har mulighed for at møde både ungdomsuddannelser
og virksomheder. Formålet er at skabe relationer,
danne partnerskaber og bygge bro på tværs af
uddannelsessektoren og jobmarkedet med henblik
på at gøre det tilgængeligt og overskueligt for de
unge.
I uddannelses- og job-ugen laver alle 7. klasser et
innovationsprojekt, mens 8. klasserne får hjælp
til, hvordan man søger et fritidsjob og går til en
jobsamtale. Ugen skal give de unge inspiration og
mulighed for at snuse lidt til den virkelighed, der
venter efter folkeskolen.

17

Erhvervspraktik

Vejledning på hjul

Drømmer du om at blive ingeniør, er du god
med en hammer, eller vil du hellere arbejde med
mennesker? Mulighederne er mange, når man skal
vælge uddannelse, og for at give vores elever det
bedste afsæt, giver vi dem mulighed for at komme
ud og prøve drømmen af.

Vi er, hvor de unge er – om det så er på cykelstien.
Vi ønsker at sende vores unge godt videre, og derfor skal de have mulighed for vejledning, der hvor
de befinder sig, om det er i skolen, på fodboldbanen eller på togstationen.

I 8. klasse er der obligatorisk erhvervspraktik, hvor
alle elever skal ud på en arbejdsplads og få en fornemmelse af, hvordan en normal hverdag er. Har
man mod på mere, tilbyder vi løbende supplerende
praktikker ved behov og interesser.
Erhvervspraktikkerne er en god måde at lære mere
om et fag på og se det udfoldet i praksis – og samtidig få afklaring på nogle af de spørgsmål, man
måske ligger inde med.

Fra vores ladcykel tilbyder vi rullende vejledning til
de unge. Ladcyklen foretager opsøgende arbejde
i hele kommunen og bidrager til vores vision om
ikke at efterlade nogen.
Vores omfattende vejledningstilbud både på og
uden for skolen har vist sig enormt effektivt, og vi
har en lav frafaldsprocent på ungdomsuddannelserne.

CARPE DIEM

FONDEN

HUSET

// CARPE DIEM HUSET ER ET AFLASTNINGSTILBUD FOR FAMILIER
MED BØRN OG UNGE INDENFOR AUTISMESPEKTRET OG ADHD //
// EN AFLASTNING FOR FORÆLDRE – OG NYE NETVÆRK FOR BØRN OG UNGE //
// VI HAR TIL HUSE I EN MINDRE VILLA I GRØNNE OMGIVELSER //
SKOVVEJ 68 • 2750 BALLERUP • TLF.: 3966 5557 • WWW.CARPEDIEMHUSET.DK • FACEBOOK.COM/SKOVVEJ68
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Uddannelsesvej
individuel vejledning til alle

Håndholdt vejledning

Fast vejledertilknytning

Den rullede vejledning

Uge 45: Uddannelse og job
Tilbud om gruppevejledning
Mulighed for ungeguide/KUI kontakperson

6. klasse

7. klasse

8. klasse

9. klasse

10. klasse

Undervisningsbaseret vejledning
om job.

Undervisningsbaseret vejledning
om uddannelse.

Individuel
vejledning.

Individuel
vejledning.

Individuel
vejledning.

Mulighed for individuel vejledning.

Mulighed for individuel vejledning.

Kollektiv
vejledning.

Kollektiv
vejledning.

Kollektiv
vejledning.

Introduktionskurser på erhvervsuddannelser
og gymnasiale
uddannelser.

Arbejde med studievalgsportfolie.

Arbejde med studievalgsportfolie.

Uge 45: Lokal uddannelsesmesse.

Obligatorisk brobygning.

Uge 45: temauge
om uddannelse
og job.

Mulighed for
brobygning

Mulighed for
praktik.

Mulighed for
praktik.

Uge 45: temauge
om uddannelse
og job.
Mulighed for
praktik

Oplæg om valg
af praktiksted og
’god praktikstil’.

Ungevejledning
15-29 år.
Hurtig kontakt.
Løbende opfølgning indtil
den unge er i
uddannelse eller
beskæftigelse.
Mulighed for
ungeguide.

Mulighed for
praktik.

Obligatorisk og
fleksibel praktikuge samt mulighed
for særpraktik.

Læs mere om vores boliger og skriv dig op på:
www.kab-bolig.dk

www.vallensbækboligselskab.dk

Det er muligt skrive sig op allerede som 15-årig. At
skrive sig op er en forsikring til senere i livet. Alle vores
boliger lejes ud efter ventelister – med fortrinsret til
borgere i kommunen. Læs mere på vores hjemmeside.
Gra
opskr tis
iv
til un ning
gdom
sbolig
erne

ROSENLUNDEN
FIRKLØVERPARKEN

Familieboliger
225 lejemål · Størrelse: 53-110 m2

HØJSTRUPPARKEN

Familieboliger
172 lejemål · Størrelse: 38-85,8 m2

STATIONSTORVET

Seniorbofællesskab
49 lejemål · Størrelse: 86-114 m2

Familieboliger
70 lejemål · Størrelse: 38-97 m2
Ungdomsboliger
12 lejemål · Størrelse: 32 m2
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Verdensmål og bæredygtighed
Arbejdet med FN’s 17 verdensmål blomstrer op alle
steder, og det samme gør sig gældende i Vallensbæk Kommune.
Målene er en dimension i mange af vores projekter og vores daglige arbejde, og vi har derfor
ikke udvalgt specifikke mål, men ser i stedet på,
hvordan vi kan inddrage og integrere de relevante
verdensmål på tværs af kommunen – og dermed
også i både dagtilbud og skoler.
Når vi f.eks. arbejder med innovation og kreative
problemløsende projekter er verdensmålene ofte
i spil, da de er relevante både ud fra et læringsmæssigt synspunkt og for det konkrete produkt,
der skal udvikles, og på den måde involveres både
børn, elever og ansatte i at gøre verden mere grøn
og bæredygtig.

Bæredygtighedsfestival
Som en af de første kommuner afholdt Vallensbæk Kommune en særlig bæredygtighedsfestival
tilbage i 2018.
Festivalen var målrettet børn og deres familier og
havde til formål at skabe opmærksomhed omkring
bæredygtighed på lokalt niveau. På festivalen var
der en række forskellige aktører, der alle arbejder
med bæredygtighed på den ene eller anden måde,
herunder forsyningstjenester, fremsynede virksomheder og kommunens egne afdelinger.
Bæredygtighedsfestivalen var startskuddet til det
arbejde, der i dag foregår i kommunen.

KVALITET TIL TIDEN

DET ER GARANTIEN FOR ET GODT RESULTAT
Kjær & Lassen Entreprise er en dansk entreprenørvirksomhed, der
har rødder helt tilbage til 1987. Vi varetager alt inden for renovering,
energirenovering, ombygning, miljømæssige renoveringer og nybyggeri i Danmark. Naturligvis under hensyntagen til miljøet. Afhængig af
opgavens omfang og kompleksitet optræder vi som totalentreprenør,
hovedentreprenør, storentreprenør eller fagentreprenør.

En aftale
er en aftale
- et mål er et mål.
Og vi går
efter det!

Kirstinehøj 14 • 2770 Kastrup • kjaer-lassen.dk • Tlf.: 3614 1500 • Mobil: 2044 5292
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El-opgaver for private
Kontakt ApS er din elektriker i Vallensbæk. Vi har mere end 28 års erfaring,
har haft den samme medarbejderstab de seneste seks år og efteruddanner
løbende vores medarbejdere for at sikre, at vi er i konstant udvikling.

Service, ombygning eller blot forbedring?

Vi tilbyder en bred vifte af elektrikerservices og kan hjælpe med alle de
el-opgaver, som du måtte have. Vi er førende i de bedste mærker af
belysningsarmaturer, hårde hvidevarer, varmepumper, osv.
Vi løser bl.a.:
• Opsætning eller udskiftning af el-tavler og relæer.
• Helt ny el-installation eller udvidelse af den eksisterende.
• Montering og trækning af ledninger til nye udtag og stik.
• Opsætning af belysningsarmaturer.
• Opsætning af varmepumper.
• Tilslutning af diverse apparater mv.
Har du spørgsmål til ovenstående, eller ønsker du et uforpligtende tilbud, så kontakt os endelig og få et tilbud på enten telefon
43 53 17 34 eller via www.kontakt-aps.dk
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Upcycling
Bæredygtighedsagendaen ses også i det daglige i
vores institutioner og på vores skoler. I de forskellige makerspaces på skolerne er gamle borde og
stole taget op fra kælderene og transformeret om
til nye brugbare møbler og reoler, ligesom gamle
paller også er blevet ombygget til møbler, som
eleverne har god gavn af i lokalerne.

Mejsebo
Hos daginstitutionen Mejsebo tager børnene del i processen i et naturprojekt, som skal
omdanne institutionens legeplads til en, der
er mere naturlig og bæredygtig.
Børnene er med i hele processen; De er inddelt i grupper, som får deres egen blomsterkasse, som de skal beplante og passe på. Så
det er med jord til albuerne og røde, gule og
blå plastikskovle i hånden, at børnene fylder
deres plantekasse med jord og planter blomster og frø, som de har forspiret under en vask
og i køleskabet.

Vention udfører følgende ventilationsarbejder
• Service, fejlfinding og reparation, serviceeftersyn,
planlagt eller udkald/ad hoc
• Indregulering af eksisterende og nye installationer
• Energioptimering

• Teknisk Facility Management (TFM)
• Fagentrepriser, udførelse af større
fagentrepriser indenfor ventilation
• Teknikentrepriser, udførelse
af teknikentrepriser med alle
bygningstekniske fag
• Teknisk råd & vejledning

www.vention.dk • Tlf.: 7196 9317 • info@vention.dk
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Kontakt os
og hør hvordan
vi kan hjælpe dig

tlf.: 7196 9317

Stadig på vej
Udviklingen er kontinuerlig, og derfor er vi heller
ikke i mål, men vi er hele tiden på vej.
På vej efter nye måder og læringsmetoder, nye
redskaber og nye veje at gå, der kan give vores
børn og unge endnu bedre og flere muligheder.
Ved at give dem mange forskellige læringsmiljøer og kompetencer mener vi, at vi kan danne og
uddanne dem til at forfølge deres drømme om det
gode, indholdsrige og spændende liv.

• Erhvervsrengøring
• Kontorrengøring
• Ventilationsrens

• Håndværkerrengøring
• Industrirengøring
• Gulvbehandling

Klar til at rykke ud til opgaver af enhver størrelse!
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Farverland 5 · 2600 Glostrup · Tlf.: 66 16 22 01 · danren@danrenbogdol.dk · www.danrenbogdol.dk
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Ungdomsskolen
Lundbækvej 5 · 2665 Vallensbæk Strand
Vallensbaek.dk/borger/uddannelsesvejledning

Pilehaveskolen
Horsbred 197 · 2625 Vallensbæk
Pilehaveskolen.aula.dk

Vallensbæk Skole
Idræts Allé 5 · 2625 Vallensbæk
Vallensbaekskole.aula.dk

16558 • www.jsdanmark.dk

Egholmskolen
Egholmvej 19 · 2625 Vallensbæk
Egholmskolen.aula.dk

Vallensbæk Kommune
Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand

Telefon: +45 4797 4000
kommune@vallensbaek.dk
www.vallensbaek.dk

