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I dette nyhedsbrev vil der være mulighed for at få et
indblik i, hvad der foregår på de forskellige
værksteder, og hvad der kommer til at ske i løbet af
den nærmeste fremtid.

Håndværk: På håndværkerlinjen har de travlt, de har
en del ordre, der skal leveres til forskellige
virksomheder. De er blandt andet i gang med at
bygge skillevægge til My Home, bygge legehuse ud
af kalmarplaner til friskolen i Egense. Elevtallet ændre
sig markant på håndværkerlinjen, det er ikke kun
drenge vi møder på værkstedet, vi har også to
kreative piger der altid udføre et godt stykke arbejde.
Der bliver på håndværkerlinjen sat fokus på
sikkerheden, i forhold til det er der blevet etableret
nogle sikkerhedskasser, hvor eleverne kan opbevare
deres sikkerhedsredskaber.

Kantine: Kantinen sørger for vi får friskt bagt brød
hver morgen til morgenmaden, og byder på en
dagens salat til middagsmaden. Der vil i løbet af kort
tid ske nogle forandringer i kantinen, der skal
renoveres i kantinen, i den forbindelse vil der komme
nogle hylder op at hænge, og kantinen får et nyt
komfur.

Mode og design: Inden for mode og design er
eleverne blevet specialister i at sy hagesmækker.
Eleverne har i samarbejde med deres faglærer,
været i gang med lave hagesmækker til et
specialbørnehjem i Brønderslev, for hjerneskadet
børn. De har haft en ordre der lød på 150 styks
hagesmækker. Karnevalet nærmere sig, og det
betyder at der hos mode og design bliver arbejdet
hårdt, med at få syet karnevals kostumer.

Kunsthåndværk: Vi nærmere os
påsken, dette kan vi mærke på
solskinnet, påskeliljerne og humøret
der lysner op. Kunsthåndværk er i
den forbindelse fuld i gang, med at
lave forskellige påske ting, b.la.
påskekyllinger i glas. Da karnevalet
nærmere sig, er der en del at se til.
Der bliver lavet forskellige karnevals
figurer og en vogn til karneval
optoget.
Mou Hotel: Konfirmations tiden
nærmere sig, det betyder der venter
hotellet nogle travle dage, i forhold til
afholdelser af konfirmationer på
hotellet. Fremover vil der hver
morgen til morgenmaden, kort blive
fortalt hvad der vil ske på dagen, og
hvad dagens ret vil bestå af. En
virkelig god nyhed er, at Meile er
blevet færdiguddannet som cater
med et flot 12-tal plus en
sølvmedalje.

