BLIV FRIVILLIG

Erhvervsskolen Vestjylland
Der er mange gode grunde til at blive frivillig hos Erhvervsskolen
Vestjylland. Du er med til at gøre en positiv forskel over for andre
– og dermed dig selv. Du yder en meningsfyldt indsats over for
de unge. Du får udbygget dit netværk og møder andre frivillige.
Du får lov til at dele ud af dine erfaringer og livserfaringer og vil
helt sikkert opleve en indre glæde hver eneste gang.
På Erhvervsskolen Vestjylland ønsker vi at flytte de unge mennesker nogle få trin ad gangen. Vi er en skole for livet, der sørger
for at give de unge et indholdsrigt, kvalificerende og sammenhængende forløb. Vi har fokus på mange forskellige aktiviteter og
læring gennem praktiske færdigheder – og som frivillig kommer
du derfor i berøring med nyttige hverdagsopgaver.
Læs mere om os på erhvervsskolenvestjylland.dk
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Har du lyst til at
gøre en forskel?

erhvervsskolenvestjylland.dk

Har du lyst til
at give en
hånd med?
Bliv frivillig og gør en kæmpe forskel
hos unge med særlige behov. Som frivillig
oplever du glæden ved at hjælpe andre mennesker,
dele ud af dine erfaringer og bidrage til sociale aktiviteter på skolen. Vi har brug for frivillige, der eksempelvis kan
hjælpe i køkkenet, dyrke grøntsager i køkkenhaven, arrangere
julemarked, stryge en skjorte til perfektion eller køre eleverne
ind til byen i forskellige ærinder. Som frivillig er du samtidig med
i et aktivitetsudvalg, hvor du kan udveksle ideer og erfaringer
sammen med de andre frivillige.

Sådan bliver du frivillig…
Det skal være nemt at gøre en forskel. Så kontakt blot Charlotte
Tobler med kontaktoplysningerne herunder – og aftal et møde,
hvor du kan høre nærmere om det frivillige arbejde på skolen.

Ring til Charlotte på tlf. 89 93 40 50 eller skriv
til cp@cvborris.dk hør mere om frivilligarbejdet på Erhvervsskolen Vestjylland

