
FUT, Mommark Handelskostskole og Handelsfagskolen udbyder i 
fællesskab FUT Studietur fra den 8. - 11. oktober 2019.

Tag med på en fantastisk studietur til Gdansk. Turen vil styrke din faglighed, 
så du bliver endnu dygtigere, og der lægges vægt på netværk og socialt 
samvær.

Studieturen har fokus på:
• Produktion af døre, vinduer og plader sammen med Rationel og NPI
• Fagbevægelsens betydning

Styrk dit CV
Studieturen udbydes som et valgfrit specialefag i supplerende produkt-
kendskab. Du modtager et kursusbevis og kan skrive faget på dit CV.

Hvem kan deltage?
Handelselever med profil i trælast fra henholdsvis Handelsfagskolen og 
Mommark Kostskole.

Tirsdag den 8. oktober

• kl. 11.30 ankomst på Handelsfagskolen
• Frokost
• Præsentation og undervisning
• Caseoplæg
• Faglig workshop/leverandør

Onsdag den 9. oktober

• Fly til Gdansk kl. 8.05 
• Besøg hos Paged 
       (Polens største X-finer producent)
• Gdansk ”Walking Tours”
• Spisning og social aktivitet

Torsdag den 10. oktober

• Afgang til Rationel
• Velkomst/præsentation
• Produktgennemgang
• Fabriksrundvisning/workshop
• Besøg trælast
• Spisning og social aktivitet

Fredag den 11. oktober

• Besøg Solidarity Museum
• HK og Lech Walesa er vært
• Frokost 
• Fly mod Danmark kl. 14.35
• Hjemkomst til skolen ca. kl. 20.00

Der tages forbehold for programændringer. 
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 PRAKTISK INFORMATION

Undervisere
Jens Mørcholdt og Claus Christensen fra Handelsfagskolen

Mødested
Handelsfagskolen
Rådhusgade 43, 8300 Odder
tlf. 8654 1700

Økonomi
Elev på uddannelsen: 500 kr.*
OBS. Tilmelding er bindende
No-show gebyr 2.000 kr.*

Tilmelding
Senest den 14. august 2019
Tilmelding og betaling sker via handelsfagskolen.dk 
(Forside - Tilmelding til valgfrie ture)
 
Kontakt ved Handelsfagskolen:
Sandra Kirchert
saki@handelsfagskolen.dk
Tlf. 8736 6171

Kontakt ved FUT:
Daniel Green Larsen
dgl@fut.dk

* (Beløbet er momsfrit)

P R O G R A M

FUT - Foreningen for Trælast- og Byggemarkedsfolk er en aktiv brancheforening for elever, funktionærer, selvstændige og leverandører inden for 
trælast og byggemarked. FUT giver dig  mulighed for at deltage i spændende fagarrangementer og studierejser. www.fut.dk


