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Velkommen til
Kofoeds Skoles

Værksteder



Omsorgsfulde 
arbejdsfællesskaber
med noget for enhver
Kofoeds Skole har en række værksteder og serviceområder, hvor 
eleverne kan komme i arbejdstræning og få afklaret jobønsker 
og -muligheder. Værkstederne har to grundlæggende formål: At 
ruste eleverne til at komme ud på arbejdsmarkedet og at styrke 
deres sociale og personlige færdigheder. De fleste værksteder 
fungerer som almindelige arbejdspladser, som både stiller faglige 
udfordringer og lægger vægt på et godt arbejdsmiljø.

Forløb
Et værkstedsforløb tilrettelægges individuelt i en kortere eller 
længere periode, evt. som aktivering, forrevalidering eller egentlig 
revalidering. Medarbejderne på værkstederne er faguddannede 
og står for oplæring og vejledning.

Elevplan
Som elev udarbejder du sammen med medarbejderne på 
værkstederne en handleplan for forløbet. Mange elever 
kombinerer et forløb på et værksted med et eller flere fag i 
skolens undervisningsafdeling.

Kurser
Under forløbet kan vi også formidle optagelse på relevante 
arbejdsmarkedskurser inden for det fagområde, som interesserer 
eleven, og give rådgivning og vejledning i forhold til at søge job.  
For at blive elev på værkstederne skal man være over 18 år og 
arbejdsledig.

Optjening af ydelser
På Kofoeds Skole har du mulighed for at optjene forskellige 
ydelser, der kan hjælpe dig i din hverdag. Ved at arbejde i nogle af 
vores værksteder optjener du spisebilletter, vask af tøj, en tur hos 
frisøren og i tøj-  og møbelbutikken.
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Kofoeds Skoles

Auto- 
værksted
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 Hvad kan vi tilbyde dig? 
På autoværkstedet lærer du om biler, og om 
reparation, serviceeftersyn og montering af udstyr. 
Du får et godt kammeratskab, hvor vi hjælpes ad, 
laver sjov og respekterer hinanden.

Vi tager også på virksomhedsbesøg, hjælper dig 
med at søge job eller praktikplads eller finde ud af, 
om en uddannelse er noget for dig. 

 Hvad laver vi i værkstedet?
Vi har et professionelt autoværksted med alt det 
nødvendige udstyr og værktøj til at vedligeholde 
og reparere biler for Kofoeds Skole og for private 
kunder.
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 Vil du være med?
Ring til os på telefon 32 68 02 00 

Klik ind på www.kofoedsskole.dk

Eller kom forbi på Holmbladsgade 120
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Kofoeds Skoles

Café 
Himmelblå
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 Hvad kan vi tilbyde dig? 
I Café Himmelblå lærer du alt om at arbejde i et 
professionelt cafékøkken. Du lærer om madlavning, 
køkkenteknik, rengøring, hygiejne, salg og 
kundebetjening.

Sammen finder vi ud af, hvilket arbejdsområde, 
der passer til dig. Vi tager hensyn til dine evner 
og erfaringer, og vi lægger vægt på en god og 
ordentlig omgangstone med respekt for alle.

 Hvad laver vi i værkstedet? 
Vores køkken er professionelt og moderne, og vores 
mål er at lave sund og god mad til vores elever 
og ansatte. Vi sætter en ære i at være kreative og 
bruge alle de råvarer og produkter, som vi får fra 
Fødevarebanken og fra vores egne drivhuse. Vi 
laver varme og kolde retter og desserter, vi bager 
og sylter og tager os af opvasken og rengøring af 
køkkenet.
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 Vil du være med?
Ring til os på telefon 32 68 02 00 

Klik ind på www.kofoedsskole.dk

Eller kom forbi på Holmbladsgade 120
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Kofoeds Skoles

Cykel- 
værksted
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 Hvad kan vi tilbyde dig? 
På cykelværkstedet lærer du alt om at få gamle 
cykler til at køre igen, og du udvikler både faglige 
og sociale kompetencer. Vi lægger vægt på et godt 
samvær, og sammen planlægger vi et forløb, der 
passer til dig, dine evner, erfaringer og behov.

 Hvad laver vi i værkstedet?
Cykelværkstedet er et aktivt værksted, hvor vi tager 
os af alle de opgaver, der skal til for at få cykler til 
at trille sikkert og godt. Vi arbejder med alt lige fra 
gear og hjul til ringeklokker og lygter, og vi sørg-
er også for at vedligeholde og pleje værksted og 
værktøj. 
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 Vil du være med?
Ring til os på telefon 32 68 02 00 

Klik ind på www.kofoedsskole.dk

Eller kom forbi på Holmbladsgade 120
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Kofoeds Skoles
Grønne haver
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 Hvad kan vi tilbyde dig? 
I “De grønne haver” dyrker vi i fællesskab plant-
er i drivhus og på friland. Du lærer at så, dyrke og 
formere planter, og du lærer at kende forskel på 
ukrudt og nytteplanter, når vi luger Kofoeds Skoles 
grønne områder. Du lærer også at passe de grønne 
områder, slå græs og beskære buske og træer.

 Hvad laver vi i værkstedet? 
Vi sår og planter grøntsager og krydderurter, som 
bliver brugt på hele Kofoeds Skole – i caféen og på 
kontorerne – og som bliver solgt på vores markeder 
og i vores butikker.

Vi tager os også af Kofoeds Skoles grønne 
områder. Til skolens julemarked laver vi kranse og 
sælger pyntegran og juletræer.
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 Vil du være med? 
Ring til os på telefon 32 68 02 00 

Klik ind på www.kofoedsskole.dk

Eller kom forbi på Holmbladsgade 120
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Kofoeds Skoles

Medie- 
værkstedet
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  Hvad kan vi tilbyde dig? 
Vi har et levende arbejdsfællesskab, hvor du kan 
lære om forskellige former for medieproduktion. Vi 
arbejder sammen om alt fra idé til færdigt produkt 
og styrker på den måde hinandens faglige og 
sociale kompetencer. 

Vi tager hensyn til den enkelte og har fokus på 
det, du kan bidrage med, når vi planlægger dit 
forløb. Men vi lægger også stor vægt på det sociale 
samvær og på at skabe en varieret, udbytterig og 
hyggelig arbejdsdag.

 Hvad laver vi i værkstedet?
Medieværkstedet er et levende og kreativt værkst-
ed med mange forskellige opgaver for både Kofo-
eds Skole og for eksterne kunder. Vi arbejder med 
layout, print, web, foto og video samt animation, tryk 
af skilte og på t-shirts og med 3D-print. 

Vores arbejdsmiljø er innovativt og udviklende 
med plads til kreativitet og til at tænke bredt og 
stort.
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 Vil du være med?
Ring til os på telefon 32 68 02 00 

Klik ind på www.kofoedsskole.dk

Eller kom forbi på Holmbladsgade 120
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Kofoeds Skoles

Miljøplads
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 Hvad kan vi tilbyde dig? 
På Miljøpladsen lærer du:
• At håndtere og sortere affald 
• Passe skolens grønne områder
• Udføre viceværtsopgaver og forskellige 

serviceopgaver
• Flække brænde og bruge kæde- og stationær 

rundsav
• Bruge feje- og gravemaskiner og andre køretøjer
• Bruge forskellige motoriserede håndholdte 

redskaber
• På Miljøpladsen lægger vi stor vægt på et rart og 

trygt miljø, hvor der er plads til alle.

 Hvad laver vi i værkstedet?
Miljøpladsen har to afdelinger, nemlig Miljøplad-
sen og De grønne haver.  Miljøpladsen er Kofoeds 
Skoles egen lille genbrugsplads. Her sorterer vi alt 
skolens affald, vi skiller ting ad og sørger for, at affal-
det kommer de rigtige steder hen. 

Vi arbejder med viceværtopgaver som vedlige-
holdelse af de grønne områder, og vi foretager 
småreparationer på vores ejendomme og står for 
interne flytninger. Vi skærer træ og flækker brænde 
til eksterne kunder, og vi sørger for, at skolens areal-
er er ordentlige og pæne. 

Om sommeren slår vi græs og ordner bede, og 
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om vinteren sørger vi for snerydning, grusning og 
saltning.  Desuden tager vi os af diverse praktiske 
opgaver, når Kofoeds skole f.eks. holder sommer- 
og julemarkeder, når træværket trænger til en op-
friskning, eller når der skal lægges fliser.

Til Miljøpladsen er tilknyttet staldkat, truck, traktor, 
lift, fejemaskiner og andre maskiner. 

 Vil du være med? 
Ring til os på telefon 32 68 02 00 

Klik ind på www.kofoedsskole.dk

Eller kom forbi på Holmbladsgade 120
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Amager 
Æblemosteri
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 Hvad laver vi i værkstedet?
Amager Æblemosteri er et fællesskab med fokus 
på lokal fødevareproduktion, bæredygtighed og ar-
bejde, der skaber social forandring.

Vi producerer æblemost af overskudsfrugt do-
neret af lokale haveejere. Frugten plukkes, presses 
og mostes i samarbejde mellem personale, frivillige 
og elever på Kofoeds Skole. Vi arbejder med:
• Frugtplukning i lokale haver 
• Produktion af most på Kofoeds Skole 
• Salg af most til lokale caféer og butikker
• Oprydning, rensning af flasker, påsætning af 

etiketter mm. 
• Deltagelse i planlægning og/eller afholdelse af 

events i æblemosteriet 
• Kommunikationsopgaver 

 Hvad kan vi tilbyde dig? 
Vi arbejder sammen om alle opgaver, og du får 
både faglige og sociale kompetencer. 
Vi lægger vægt på et godt socialt samvær, hvor 
vi hjælpes ad, så alle er med i fællesskabet med 
deres evner og ressourcer.

Amager Æblemosteri tilbyder faglig og social 
træning med meningsfulde og udviklende opgaver. 
I æblemosteriet kan du være med på mange for-
skellige måder, og vi tilrettelægger sammen et 
forløb, som passer til dig. 
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 Vil du være med?
Ring til os på telefon 32 68 02 00 

Klik ind på www.kofoedsskole.dk

Eller kom forbi på Holmbladsgade 120



25

Kofoeds Skoles

Møbeldepot 
og butik
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 Hvad kan vi tilbyde dig? 
Møbeldepotet og butikken tilbyder et socialt, men-
ingsfyldt og bæredygtigt arbejde, som har stor 
værdi for mange mennesker. Vores hverdag er fyldt 
med mange spændende opgaver, og vi har en ar-
bejdsplads med et godt fællesskab og gode ram-
mer for den enkelte. 

Vi er meget fleksible og tager udgangspunkt i 
dine interesser og behov, og du får medindflydelse 
og medansvar for opgaverne på værkstedet. 
 

 Hvad laver vi i værkstedet? 
Møbeldepotet og butikken modtager dagligt mø-
bler, service og andet indbo fra borgere, der doner-
er til Kofoeds Skole. 

Vi sørger for at sortere tingene. Så bliver nogle 
af genstandene udleveret til mennesker, der har 
brug for dem, noget bliver solgt på skolens årlige 
jule- og sommermarkeder og noget bliver solgt i 
skolens butikker. Vi samarbejder også med skolens 
øvrige værksteder, som også anvender de donere-
de ting og sager. Vi tager os af opstilling, dekoration, 
prissætning og indretning i både Møbeldepotet og 
butikken, hvor vi betjener kunderne, som både kom-
mer fra Kofoeds Skole og udefra. 

Du kan også tage med Transportafdelingen ud for 
at hente og vurdere møbler hos folk.
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 Vil du være med? 
Ring til os på telefon 32 68 02 00 

Klik ind på www.kofoedsskole.dk

Eller kom forbi på Holmbladsgade 120
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Kofoeds Skoles

Produktions-
værkstedet



29

 Hvad kan vi tilbyde dig? 
I Produktionsværkstedet arbejder med en tilgang, 
hjælp til selvhjælp, derfor er værkstedet bygget op, 
hvor man kan arbejde 1 time og tjene op til et måltid 
i vores Cafe Himmelblå eller arbejde i 2 timer og 
tjene op til vask af eget tøj. 
Vi tilbyder socialt samvær og hygge. Vores slogan 
er, “ fra dårlige timer til gode timer”.

 Hvad laver vi i værkstedet? 
På Produktionsværksted på kan du være med 
at udføre lette pakke- og montageopgaver for 
virksomheder i Storkøbenhavn. Det kan fx være at 
tælle og pakke rawlplugs eller andre former for 
montagearbejde. 
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 Vil du være med? 
Ring til os på telefon 32 68 02 00 

Klik ind på www.kofoedsskole.dk

Eller kom forbi på Holmbladsgade 120
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Kofoeds 
Skoles 
værksteder
Omsorgsfulde 
arbejdsfælles- 
skaber med 
noget for enhver
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På Kofoeds Skoles 
Redesign værksteder 
arbejder vi kreativt med 
genbrug. Vi skaber 
produkter, fortrinsvis af 
genbrugsmaterialer som 
træ, skind, stof og garn. 
Produkterne sælges til 
fordel for Kofoeds Skoles 
arbejde.

Kofoeds Skoles

Redesign
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 Hvad kan vi tilbyde dig:
Redesign består af tre værksteder, der arbejder tæt sammen 
Redesign Træ med mere, Redesign Skind, Redesign Tekstil.
Værkstederne arbejder kreativt med genbrugsmaterialer. Vi 
finder ting på Kofoeds Skoles møbeldepot, tøj fra tøjbutikken, 
overskudstræ, rester af stof, garn, skind, pels og meget andet. Vi 
skaber produkter, som sælges på Kofoeds Skoles markeder og i 
vores butik i Nyrnberggade. De fleste af vores produkter er unikke 
og håndlavede. 

På Redesign-værkstederne bliver du en del af et 
arbejdsfællesskab. Du lærer om forskellige teknikker, materialer 
og værktøj, og du kan arbejde med idé- og designudvikling.

Du kan tilmelde dig et værksted ad gangen, og vi 
tilrettelægger arbejdstiden, så den passer til dig. Værkstederne 
holder åbent i dagtimerne på hverdage. Vi lægger vægt på et 

hyggeligt og rart miljø, hvor der er 
sjovt at komme.
De tre værksteder afholder fælles 
aktiviteter, bl.a. hyggearrangementer 
og fælles udflugter, for at få faglig og 
kulturel inspiration.

 Redesign Træ med mere
Her laver vi snedkerarbejde som frugtkasser, hylder, og 
spækbrætter. Vi drejer lysestager, skåle og knager i træ.  
Vi restaurerer og redesigner møbler og interiør på nye 
og kreative måder. Vi tager os af mindre opgaver med at 
vedligeholde Kofoeds Skoles bygninger. Du kan også tage 
et maskinkørekort, så du kan bruge værkstedets stationære 
maskiner.
Kontakt: Torben Eskildsen, mobil: 4173 3151,
mail: torbene@kofoedsskole.dk og 
Pernille Bro,  
mobil: 4173 3203, mail: pernillebr@kofoedsskole.dk  



34

 Redesign Skind:
Her arbejder vi kreativt med traditionelt grønlandsk 
håndværk, hovedsageligt i sælskind. Vi fremstiller 
hjemmesko, luffer, tasker m.m. Du kan lære at bruge 
pelsmaskiner og industrimaskiner til syning og får kendskab 
til de materialer og teknikker, vi bruger på værkstedet. 

Kontakt: Dorthe Egede, mobil: 41 73 30 43
Mail: dorthee@kofoedsskole.dk

 Redesign Tekstil:
Her arbejder vi især med syning, strik og hækling. Vi 
fremstiller ting til boligen: puder, køkkentekstiler, hårbånd, 
tasker og meget andet. Materialerne er især overskudsgarn 
og stof, tøj og sengetøj fra Kofoeds Skoles tøjdepot. Vi har et 
hyggeligt samvær på værkstedet, og du lærer om syning og 
kreative processer.

Kontakt: Henriette Dahl, mobil: 4173 3179,
mail: henrietted@kofoedsskole.dk
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Kofoeds Skoles

Team Rent 
og Pænt
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 Hvad kan vi tilbyde dig? 
Du får arbejdsopgaver, som passer til dine evner, og 
du kan arbejde alene eller sammen med andre. 

Du bliver oplært inden for rengøring, herunder 
arbejdsplanlægning, optræning af arbejdstempo og 
overblik. 

Vi har faste strukturer og rammer, og vi lægger 
vægt på sunde arbejdsvaner og hensyntagende 
rengøring. 

Hvad laver vi i værkstedet? 
Vi rengør toiletter, fælleslokaler, klasselokaler 
og kontorer samt vasker tøj og andet for 
skolen. Vi arbejder med microfiber, støvsugere 
og professionelle rengøringsmaskiner og 
doseringsanlæg. Vi lærer om ergonomi – dvs. 
hensigtsmæssige arbejdsvaner – og laver 
pausegymnastik sammen.
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 Vil du være med?
Ring til os på telefon 32 68 02 00 

Klik ind på www.kofoedsskole.dk

Eller kom forbi på Holmbladsgade 120
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Kofoeds Skoles

Transport-
afdeling
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 Hvad kan vi tilbyde dig? 
Som elev i “Transporten” får du indblik i kørsel, 
løfteteknikker og ruteplanlægning, og du kan få 
masser af kørselserfaring.

Du kan også blive en del af vores butiksteam, der 
bl.a. står for at indrette vores butik og sælge vores 
varer.

I ”Transporten” arbejder vi i teams, hvor vi løser 
opgaver i fællesskab. Samtidig har vi en god og hu-
moristisk tone. 

 Hvad laver vi i værkstedet? 
Transportafdelingen udfører alle former for trans-
port, flytte- og lageropgaver for Kofoeds Skole.
Vi har et tæt samarbejde med Autoværkstedet, Tøj-
depotet og Møbeldepotet. 
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  Vil du være med? 
Ring til os på telefon 32 68 02 00 

Klik ind på www.kofoedsskole.dk

Eller kom forbi på Holmbladsgade 120
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Kofoeds Skoles

Tøjdepot og
butik
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 Hvad kan vi tilbyde dig? 
Tøjbutikken er et værksted med en god dynamik og 
positiv atmosfære, hvor vi fokuserer på bæredygtighed 
og samarbejde. Du bliver en del af et team, hvor vi tager 
hensyn til og hjælper hinanden. Der er altid plads til 
gode ideer, og der er masser af muligheder for at være 
kreativ.

Du får indblik i bæredygtighed og i hele processen, 
fra tøjet lander hos os og til sidst ender i vores 
butik, hvor det bliver solgt. Samtidig lærer du om 
butiksindretning og kundebetjening.

 Hvad laver vi i værkstedet?
Vi modtager masser af tøj, sko, tasker og andre 
donationer. På værkstedet sorterer vi tingene og 
beslutter sammen, hvad vi kan bruge i butikken. Tøjet 
inddeles i forskellige kategorier og gøres klart til 
butikken. Vi har mange typer kunder, så vi forsøger at 
have et så bredt og flot udvalg som muligt. Vi hjælper 
også mennesker, som har et akut behov for tøj uden for 
butikkens åbningstid.

Hver dag tømmer vi vores tøjcontainer, som hurtigt 
bliver fyldt. Desuden modtager vi dagligt alt det tøj, 
som Transportafdelingen henter rundt omkring i byen. 
Rengøring og oprydning er også en af vores daglige 
opgaver, da vi lægger vægt på at have et værksted, 
hvor der er overblik, ryddet og rent.

Vi har desuden et tæt samarbejde med andre 
organisationer, som overtager det tøj, vi ikke selv kan 
bruge, så intet går til spilde. Endelig har vi fokus på 
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affaldssortering, så vi sikrer, at så meget som muligt 
bliver genbrugt. Her er Miljøpladsen vores vigtigste 
samarbejdspartner.

 Vil du være med? 
Ring til os på telefon 32 68 02 00 

Klik ind på www.kofoedsskole.dk

Eller kom forbi på Holmbladsgade 120
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Følg os

Måske er Kofoeds Skole noget for dig? 
Kofoeds Skole er et tilbud til voksne, som gerne vil skabe et bedre liv for sig 
selv. 

Vores opgave er at hjælpe dig med at finde vejen til et mere aktivt og 
tilfredsstillende liv, hvad enten det handler om at komme tilbage på 
arbejdsmarkedet eller at få meningsfyldt indhold i hverdagen.

Det er gratis at benytte alle Kofoeds Skoles tilbud, og du kan gå på 
skolen, samtidig med at du modtager sygedagpenge, kontanthjælp, 
førtidspension eller anden offentlig forsørgelse (dog ikke SU, Statens 
Uddannelsesstøtte).

Vores tilbud
Som elev på Kofoeds Skole er der et stort udvalg af undervisningsfag, 
værksteder og projekter at vælge mellem. Du kan få afklaret jobønsker og 
få hjælp til personlig udvikling.

Vi har 12 forskellige værkstedstilbud, lige fra cykelværksted til tøjbutik, 
og mere end 120 forskellige undervisningstilbud. Du kan bl.a. gå til 
danskundervisning, musik, madlavning eller yoga. Som noget nyt kan du 
komme til at stå i en af vores butikker.

Du er altid velkommen til at kigge forbi!

Holmbladsgade 120
2300 København S
tlf. 32 68 02 00
ks@kofoedsskole.dk

Mandag-torsdag: 7.30 – 16.00 
Fredag: 7.30 – 14.00

www.kofoedsskole.dk
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