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Efterskoler bakker op om Design College
Med det kommende Design College i Grenaa har eleverne for første gang et designgymnasium at søge ind på efter 10. klasse
UDDANNELSE Danmarks første
og eneste gymnasium for elever med interesse for design
slår dørene op i Grenaa til august i år. Uddannelsen er en
htx med fokus på design og
bliver udbudt af Viden Djurs,
som med Game College og 3D
College Denmark og mere end
500 kostelever har stor erfaring med at udvikle nye uddannelser, som tiltrækker elever fra hele landet.
”Det er rigtig fedt, der nu
kommer en design-studentereksamen, som vores elever kan
søge ind på efter 10. klasse.
Mange af dem vil gerne læse
på en videregående uddannelse inden for design, og derfor
har der været et slip, når de
skulle ind omkring et alment
gymnasie først, hvor de allerhøjst kan vælge design som
valgfag. Design College er helt
klart en uddannelse, vi har
manglet i Danmark,” fortæller
Andrea Lehmann Sivertsen,
forstander på Textilskolen i
Holte, i en pressemeddelelse.

Htx giver god mening
Skolen havde sidste år besøg af
Søren Hansen fra Viden Djurs i
Grenaa. I workshops sammen
med elever og lærere ﬁk han
en hel mappefuld af ideer med
hjem. Sammen med ideer fra
andre efterskoler og frie fag-
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Andrea Lehmann Sivertsen hilser det nye designgymnasium, Design College, velkomment. Hendes elever i 10. klasse behøver nu ikke længere give slip på
deres designmæssige faglighed, mens de går på gymnasiet, og inden de starter på en videregående designuddannelse. Foto: Textilskolen

skoler i Jylland og Sjælland ligger de til grund for indholdet
af den nye uddannelse, som er
en htx, altså teknisk gymnasium, med stærkt fokus på design.
”Det giver god mening at
kombinere design med htx.
Der er rigtig meget naturvidenskab i design, og det er vig-

tigt med indsigt i, hvordan tingene virker. Jeg ved, at de videregående uddannelser inden
for design er meget interesserede i at få ﬂere studenter fra
htx,”siger hun.

Tekstil, træ og keramik
Hun er selv uddannet designer
fra Designskolen i København,

og som forstander for Textilskolen i Holte vil hun også gerne have ﬂere studerende med
en htx-baggrund ind på skolens akademilinje, som tjener
til forberedelse til de videregående designuddannelser. Hun
mener, det nye Design College
er et godt bud på en fremtidig
leverandør af studenter med

htx-baggrund. På Design College vil værkstederne, som eleverne først og fremmest vil lære at begå sig i, være tekstil, træ
og keramik. Viden Djurs, der
udbyder uddannelsen i Grenaa, regner med at samle et
hold bestående af lokale elever, der bor hjemme hos forældrene, og kostelever fra især
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Uddannelsen er en
htx, altså teknisk gymnasium, og giver derfor adgang til stort set
alle videregående uddannelser.
I undervisningen vil
der være særligt fokus
på design, håndværk
og iværksætteri.
Undervisningen foregår på VID Gymnasier
på N. P. Josiassensvej i
Grenaa, men værkstederne for træ, tekstil
og keramik vil være i
tårnet på VID Erhvervsuddannelser på
Århusvej.
Det allerførste hold
elever vil have studiestart i august 2020.
Tilmelding sker som
til enhver anden ungdomsuddannelse på
nettet.

landets designefterskoler og
frie fagskoler.
Der er tilmelding som til alle andre ungdomsuddannelser med skæringsdato 1.
marts.

MANDAGSTILBUD

DAGENS RET
FEBRUAR
KL. 17.00-21.00

Kalvecuvette med pommes frites, grøntsager & sauce
Inkl. fri salatbar
Vælg mellem 1 øl, et glas vin eller 1 sodavand

KUN 139,-

KUN

70,-

Nu kan du få maden leveret til døren

TIRSDAGSTILBUD
Ad libitum

Skakkes Holm gryde m/ pommes frites el. kartofler
Inkl. fri salatbar
Vælg mellem 1 øl et glas vin eller 1 sodavand

KUN 139,-

GRATIS LEVERING MANDAG - TORSDAG

ONSDAGSTILBUD

Gælder indenfor en radius á 10 km fra Grenaa centrum

Stegt flæsk m/ kartofler og persillesauce
Inkl. fri salatbar
Vælg mellem 1 øl, et glas vin eller 1 sodavand

BESTILLES INDEN KL. 15.00 - LEVERES SAMME DAG!

Mandag

3. feb.

Flæskesteg m/ kartofler, rødkål , surt & sauce.

Tirsdag

4. feb.

Skakkesholmgryde m/ ris eller kartofler salat & brød.

Onsdag

5. feb.

Rullesteg m/ kartofler, grøntsager, surt & flødesauce.

Torsdag

6. feb.

Fiskefrikadeller m/ kartofler, grøntsager & persillesauce.

Mandag

10. feb.

Mørbradbøf m/ champion a la crème, kartofler & bløde løg.

Tirsdag

11. feb.

Sprængt kalkun m/ bacon, kartofler, salat & sauce.

Onsdag

12. feb.

Cordon Bleu m/ paprika sauce, stegte grøntsager & kartofler.

Torsdag

13. feb.

Græsk farsbrød m/ råstegte kartofler, rodfrugter & sauce.

Mandag

17. feb.

Svinekæber i flødesauce m/ tyttebær & kartoffelmos.

Tirsdag

18. feb.

Gullasch m/ kartoffelmos, rødbeder & brød.

Onsdag

19. feb.

Stegt flæsk m/ kartofler, rødbeder & persillesauce.

Torsdag

20. feb.

Biksemad m/ spejlæg, bearnaisesauce, rugbrød & rødbeder.
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Mandag

24. feb.

Gl. dags oksesteg m/ kartofler, glaseret løg, bønner & sauce.

Tirsdag

25. feb.

Glaseret skinke m/ flødekartofler, salat & hj. bagt brød.

Onsdag

26. feb.

Lakselasagne m/ salat & brød.

Torsdag

27. feb.

Flæskesteg m/ kartofler, rødkål, surt & sauce.

HUSK alt kan fås som
Take Away - Tlf. 8630 0989

Ad libitum

KUN 139,-

TORSDAGSTILBUD

Steak af oksefilet 250 g. m/ whiskysauce eller
bearnaise, dagens kartoffel og grøntsager
Inkl. fri salatbar
Vælg mellem 1 øl, et glas vin eller 1 sodavand

KUN 165,-

Vores populære luksusbuffet

HVER
FREDAG & LØRDAG

Prøv vores populære a la carte

servering inkl. fri salatbar!
Mandag, tirsdag, onsdag & torsdag

Skakkesholm 56 . Grenaa Lystbådehavn
8500 Grenaa . Telefon 8630 0989

Se mere på www.skakkesholm.dk
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