
Sæt kryds i kalenderen. 

Den 23. august kl. 11.15-15.00 åbner Videnscentret for håndværk – bæredygtighed, 
klimarenovering og byggeri officielt på Learnmark Tech - HAL F1, Vejlevej 150 i Horsens 
med køreklare bud på bæredygtig viden til fremtidens håndværker.

INVITATION 
ÅBNING AF VIDENSCENTER  
FOR HÅNDVÆRK, BÆREDYGTIGHED, KLIMARENOVERING OG BYGGERI

Undervisningsminister Merete Riisager vil stå for 
den officielle åbning, og der er indlagt en minister-
udfordring i programmet.

Videnscentret er opbygget af to mobile 
teknologicentre, som på dagen vil blive indviet. 
Teknologicentre, som fysisk er bygget op, så vægge, 
loft, tag og gulv er en del af læringsmiljøet. Der er 
således installeret moduler i hvert teknologicenter, som 
både hver for sig og i sammenhæng med øvrigt udstyr 
tematiserer bæredygtig viden.  

En viden, som nu kan blive kørt ud på landets 
erhvervsskoler, og her giver unik mulighed for at spejle 
sig op imod udstyr, som tematiserer håndværk og grøn 
omstilling – og dermed signalerer, at unge, der vil være 
frontløbere omkring klima og bæredygtighed netop 
skal vælge erhvervsuddannelsesvejen.

Samtidig er de to mobile teknologicentre 
træningscentre. Træningscentre, hvor de forskellige 
håndværk både hver for sig og i sammenhæng med 
hinanden lærer at tænke håndværk ind i en bæredygtig 
og klimavenlig sammenhæng, så fremtidens danske 
bygningshåndværkere bliver de fremmeste i verden til 
at sikre bæredygtigt byggeri.

Ambitionen er, at øget viden om bæredygtighed, 
klimarenovering og byggeri giver eleverne en ekstra 
målestok at uddanne sig til at mestre, så de kan 
blive så dygtige som muligt. Og at lige præcis det 
håndværksmæssigt at kunne mestre temaerne om 
grøn omstilling kan være med til at øge interessen 
blandt unge for at tage en erhvervsuddannelse.

Så sæt kursen mod en bæredygtig dag i Horsens – 
her vil dagen forløbe både med den officielle åbning, 
ligesom en række leverandører til videnscentret vil give 
deres bud på fremtidens bæredygtige løsninger.
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Velkomst ved direktør for Learnmark 
Horsens, Niels Yde.
Officiel åbningstale ved  
undervisningsminister Merete  
Riisager og Horsens’ borgmester 
Peter Sørensen. 
Officiel åbning af Videnscentret for 
Håndværk, bæredygtighed, klima-
renovering og byggeri ved Merete 
Riisager. 
Rundvisning i de to mobile tekno-
logicentre ved videnscenterchef 
Iver Gaarsted samt særligt udvalgte 
elever.
Let traktement.
”Bæredygtige” oplæg ved Siemens, 
Saint-Gobain og Rockwool
Rundvisning i de mobile teknologi-
centre ved bl.a. videnscenterchef  
Iver Gaarsted
Tak for i dag

Tilmelding til Selma Avdic E: seav@learnmark.dk 
senest den 14. august
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