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Kreativ Design & Syning
Er du vildt kreativ, og sprudler af gode 
idéer, så har du mulighed for at udvikle 
dig indenfor dette felt.

Der er næsten ikke grænser for, hvad du kan 
lave til dig selv. Vi er åbne overfor næsten alle 
gode idéer.

På første år laver du et forklæde, som du kan 
bruge på resten af Marthaforløbet. Herefter 
har du selv indflydelse på hvad du vil lave. Ma-
terialerne er for egen regning.

Kreativ design og Syning har du mulighed for alle 
3 år.

Madlavning
Her lærer du en masse om bl.a.:
• Hygiejne.
• Lave et hurtigt måltid.
• Lave den lækreste middag, som du kan 

imponere din familie og venner med.
• At være rationel og effektiv i et køkken.

Madlavning har du mulighed for alle 3 år og 
kan afsluttes med eksamen.



Sundhed & Trivsel
Hvad er sundhed for dig? Er sundhed det 
samme for andre? – Og hvorfor er det 
vigtigt?

Disse spørgsmål får du hjælp til at besvare 
med undervisning og debat indenfor områ-
derne;
• Kost og motion, med læren om kroppens 

funktioner.
• Rusmidler og misbrug.
• Ungdomsproblemer - med inddragelse af 

psykisk og socialt velvære.

Men vigtigst af alt får DU mulighed for, i fæl-
lesskab med resten af holdet, at bestemme 
indholdet af undervisningen. 

Uanset hvad vi finder på, bliver det sjovt, alvor-
ligt og ikke mindst lærerigt!

Sundhed & Trivsel har du på 1. år
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Det er muligt at afslutte Martha hvert år.

• Efter 1 år: Her får du et lille Martha bevis og 
en lille stjerne

• Efter 2 år: Her får du et mellem Martha be-
vis og en mellem stjerne

• Efter 3 år: Her får du et stort Martha bevis,
en stor stjerne og Dimission fest. 

Tilmeld dig Martha skolen – lær noget nyttigt 
og få en masse dejlige oplevelser med nye 
kammerater og fantastiske lærer.

Læs mere om fagene og tilmeldingen på 
www.ungnorddjurs.dk eller på vores face-
bookside Martha.

Det er IN at gå på Martha skole, og 
derfor lige noget for dig, der gerne vil   
lærer noget om mad, sundhed, Kreativ 
design og syning. Du får nye 
kammerater og gode oplevelser.

Undervisningen:
• En aften om ugen
• Fra kl 18.00 til kl. 21.00
• På Søren Kanne Børneby afd. Søndre 
• Det er gratis, undtagen materialerne til de ting 

du laver i Kreativ design og syning.

Du får besked cirka en uge før opstart. Hvis du 
går på Martha i 3 år, får du Martha bevis med 
opnået timetal og karakter.


