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Ung og uden uddannelse?
Greve Produktionsskole er 
et tilbud til unge under 25 år,
som har svært ved at komme
i gang med uddannelse eller
job, eller som har afbrudt en
ungdomsuddannelse.

Start med det samme
Hvis du går og laver
ingenting, kan du starte med
det samme.
Undervisningen er gratis, og
du får skoleydelse, når du er
på skolen. Rabat på 
transport kan søges.
Mulighed for individuel
undervisning i dansk og
matematik.

Uddannelse og arbejde
Undervisningen foregår på
skolens værksteder. 
Du lærer, mens du arbejder. 
Vælg mellem:

● Grønt og anlægsgartner
● Håndværk og service
● IT, grafi sk og WEB
● Kontor og reception
● Køkken og restaurant
● Musik, samspil,
   computer og studie
● Pædagog og
   naturvejleder
● Social og Sundhed
● Dekoration, butik og
  design

På værkstederne
kan du fi nde ud af,
hvad du vil og kan.
Praktikophold og vejledning
indgår i undervisningen.
Skolen hjælper dig med at
lægge en plan, så du kan
komme videre.

Vil du vide mere
Kig ind på skolens
hjemmeside, få vores pjece
tilsendt eller ring og aftal et
besøg

Hurtigbus 600S fra Greve
eller Roskilde kører lige til 
døren.

Grevevej 20 – 2670 Greve 
Tlf. 46 15 43 15
www. greveproduktionsskole.dk
ww.pdskoler.dk

Her kører Nikolaj Vindfeldt i flot stil.

Nicolaj Vindfeldt fra Ishøj med DM-pokalen

Motorcross: Nicolaj 
Vindfeldt fra Ishøj Motor 
Center kunne for andet 
år i træk triumfere, da 
der var VM under LUKS 
på Midtjurs i Jylland. 
For andet år i træk blev 
han en suveræn dansk 
mestere. 

Nicolaj Vindfeldt havde 
inden DM deltaget og vun-
det de tre indledende kva-
lifikationsrunder á 6 heat i 
region Sjælland. 

16 årige Nicolaj Vindfeldt 
startede med at køre gokart 
i Ishøj Motor Center og har 
nu kørt motorcross i 4 år.

Ved Danmarksmester-
skaberne skulle der kørers 
4 afdelinger/heats á 20 
minutters varighed over 2 
dage. En samlet strækning 
på omkring 70 kilometer. 
Dette vel at mærke, kæm-
pende med sand, sten og 
jord gennem sving og over 
hop med gashåndtaget i 

bund.
Nicolaj Vindfeldt gjorde 

kunsten fra 2006 efter. Han 
kørte med gashåndtaget i 
bund, ja han var nærmest 
flyvende, hvilket resulte-
rede i at han vandt alle 4 
heat i suveræn stil, og blev 
således Danmarksmester i 
85 cc klassen med maksi-
mum point. I 2006 blev Ni-
colaj Danmarksmester i 65 
cc klassen.
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DM-guld to år 
i træk 
Nikolaj Vindfeldt fra Ishøj Motor Center suve-
ræn dansk mester


