
Praktiske uddannelser
En skole for livet – livets skole 
Erhvervsskolen Vestjylland gør en forskel



Tryghed, trivsel og stabile rammer er en forudsætning for at kunne lære

På Erhvervsskolen Vestjylland skaber vi disse rammer for unge mennesker mellem 16 og 25 år, der på forskellig vis er 
udfordret. Vi tilbyder en sammenhæng i hverdagen, der tager højde for både din personlige, sociale og faglige udvikling. 
Vi sidder ikke begravet i bøger dagen lang, men lægger vægt på praktiske færdigheder og at kunne lære med ”kloge 
hænder”. Vi hjælper dig videre og skaber et godt fundament for at vælge dit fremtidige spor. Vi er en skole for livet…  
 

erhvervsskolenvestjylland.dk

Vi uddanner til livet…

”Mit ophold på Erhvervsskolen Vestjylland har gjort mig klar til at indgå i 

sociale 

fællesskaber. Det har givet mig et kammeratskab og har gjort, at jeg nu kan 

begå mig på en arbejdsplads. I dag er jeg i gang med en EGU-uddannelse.”

Peter Emil, tidligere elev

•  Et tilpasset forløb mellem 1-4 år med bodel og uddannelse på skolens egne linjer: 

Landbrug og naturpleje med grise, kvæg, får, kødkaniner, maskiner og pleje af naturarealer 

Metal og maskiner med fokus på arbejde i jern og metal og vedligeholdelse af maskiner 

Køkken og service med madlavning, bagning og rengøring 

Træ og grønne områder for dig med lyst til at arbejde i træ og dig med grønne fingre

• Afklaring af dine personlige, sociale og faglige kompetencer

• Spændende praktikophold i andre virksomheder

• Relevante kurser i eksempelvis motorsav eller landbrugsmaskiner

• Engagerede lærere i alle fag 

• Bodel med eget værelse og bad

• Socialt samvær med de andre unge 

• Egen kontaktperson og støttepersoner

• Studierejse til udlandet, julemarked og andre traditioner

Hvad tilbyder vi på Erhvervsskolen Vestjylland?



”Jeg har lært meget både personligt, socialt og fagligt. Tiden på Erhvervsskolen Vestjyl-

land har betydet, at jeg har kunnet gennemføre en uddannelse som landbrugsassistent. 

Jeg er i dag ansat i ordinær fuldtidsbeskæftigelse hos en landmand med 350 køer. Jeg 

har det øverste ansvar for pasningen af gårdens kalve, der sælges til Holland. Desuden 

har jeg ansvaret for eftermiddagsmalkningen på gården.”

Erhvervsskolen Vestjylland
Vestergade 42, Borris · 6900 Skjern
Tlf. 89 93 40 50 · info@evborris.dk
erhvervsskolenvestjylland.dk

Mia Hessellund, tidligere elev

Kom i selskab med andre unge i alderen 16-25 år. Du kan arbejde 
med træ eller metal på vores værksteder. Lære om landbrug 
i vores stalde eller på markerne. Du kan også tage tjansen i 
køkkenet, arbejde i vores frugthave eller blive mester i motorsav. 
Hvis du bor på skolen, får du eget værelse med bad og toilet –  
og fritiden kan du hygge dig med bl.a. en tur i vores egen bio- 
graf eller pumpe jern i vores fitnesscenter. 

erhvervsskolenvestjylland.dk

Faciliteter på skolen


