
 
 

Læringslørdag på Bornholm den 25. august 2012 ved Rasch’s Pakhus og St. 

Torv fra kl. 10 - 14 

 

Mulighederne – heldigvis også på Bornholm. Uddannelsesinstitutioner, 3F og Folkeoplysningen 

sætter fokus på læringsmuligheder på Bornholm. Nåede du aldrig at få en uddannelse, er det aldrig 

for sent at starte. Der præsenteres en lang række muligheder – kom og få kendskab til dem. 

  

Vi kan/skal lære hele livet - fordi det er nødvendigt i vores arbejde - fordi vi gerne vil have en 

uddannelse, eller fordi vi bare har lyst. 

 

Læringslørdag sætter fokus på tilbuddene om ungdoms – og voksenlæring på Bornholm. Bag 

arrangementet står: 
AOF Center Bornholm UTA  - Uddannelse til alle  3f Bornholm 
Bornholms Højskole Kunstakademiets Designskole Campus Bornholm 

Jobcenter Bornholm Socialrådgiveruddannelsen                          UU Ungdommens 

Bornholms Sundheds – og sygeplejeskole                          udd.vejledning 

BornPro Bornholms Produktionsskole 

 

Øens borgere har chancen for at møde os ved St. Torv og Rasch’s Pakhus: 

Kl.:10.00 Åbning af Læringslørdag v/ kommunalbestyrelsesmedlem   Rene N. Bloch  

 Musik fra Højskolen  

 Campus Bornholm præsenterer deres ny el-bil 

 Test dine læse/stavekompetencer 

 Mød Vejledere fra alle uddannelsesinstitutioner og Jobcenter Bornholm 

 

Kom og få kendskab til dine muligheder 

 

Læringslørdag er en del af et landsdækkende arrangement. Som optakt til Læringslørdag 2012 har 

elever, kursister og deltagere kunnet indsende deres personlige læringshistorier på video.  

Ved et arrangement på Hovedbiblioteket i København samme dag vil der blive kåret en vinder, som 

modtager et gavekort på et mini-højskoleophold. Vinderen udpeges en jury bestående af tv-værten 

Bubber, forbundssekretær Per Christensen, 3F, og Joan Præst Linde, der som voksen har 

overvundet sin ordblindhed gennem aftenskolekurser. 

 

Yderligere oplysninger om Læringslørdag på Bornholm: Ea Holten Pedersen, Campus Bornholm 

2327 1842 eller Inge Munch, AOF Center Bornholm 2462 0985 

Yderligere oplysninger om Læringslørdag på landsplan: http://www.læringslørdag.dk eller  

Rikke Vium Madsen, Dansk Folkeoplysnings Samråd: rvm@dfs.dk; 33 26 03 79 / 21 52 13 06. 
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