SPECIALTILBUD MED HØJ FAGLIGHED

GASTRONOMI & EVENT – opskriften på din fremtid
PRØV ET PRAKTISK OG KREATIVT ÅR VÆK HJEMMEFRA
•
•
•

Vil du gerne kunne lave super lækker mad?
Kan du lidt at bage kager, at snitte, hakke og skære i friske råvarer?
Er du vild med at være med til at arrangere fester og synes du, det er sjovt
at servere mad for gæster?

Så skal du vælge ”Gastronomi & Event” på en fri fagskole og opleve et fantastisk fællesskab.

Bliv mere moden og klar til
voksenlivet og arbejdsmarkedet

Lær på en sjov, praktisk
og kreativ måde
VI HAR SMÅ UNDERVISNINGSHOLD

Et sjovt år væk hjemmefra med
nye venner i et trygt fællesskab

Find din frie fagskole
og kom og få en rundvisning.

TAG EN VEN MED!
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HADSTEN FRI FAGSKOLE
Tlf: 86 98 01 45 - hadstenff.dk
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RØDDING FRI FAGSKOLE
Tlf: 74 84 25 00 - rødding.dk
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SYDFYNS FRI FAGSKOLE
Tlf: 62 23 13 28 - Sydfynsfrifagskole.dk
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BØGEVANGSKOLEN – VEJLE FRI FAGSKOLE
Tlf. 75 82 11 76 - bvsk.dk
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VITTRUP FRI FAGSKOLE
Tlf: 40 20 59 49 - Vittrupskolen.dk
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En fri fagskole er en helt særlig skoleform for dig, der kan lide den praktiske vej

På vores skole lærer du tingene på en sjov praktisk måde og bliver samtidig klar til voksenlivet og arbejdsmarkedet. Vi hjælper med at du bliver afklaret til f.eks. job, fleks- eller skånejob eller til et frivilligt job på
Cafe, restaurant eller i en kantine. Eller måske bliver du klar til at tage springet videre på en uddannelse.
Du kan også vælge at tage dit ophold på en fri fagskole som del af en STU. Her har du mulighed for at
tilrettelægge din uddannelse individuelt præcis efter dine behov med varighed på 1, 2 eller 3 år.
GASTRONOMI OG EVENT

