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Renésota news



Velkommen til Renésota
 

Emneuge "Renésota"

Emneuge uge 41 mandag d. 10 - torsdag d. 13. oktober.

 

I emneugen bliver Kalundborg Friskole omdannet til byen "Renésota"
og alle byens borgere skal arbejde i byens butikker og værksteder,
hvor de får udbetalt deres løn i "Kadoller".

Der vil være bymøde for alle hver morgen kl. 8.10 og hver
eftermiddag kl. ca. 13.30.

Mandag til onsdag slutter arbejdsdagen for alle 13.45 og herefter er
der pasning som sædvanlig.

"Åben by i Renésota"

Torsdag sluttes af med "Åben by i Renésota" kl. 14.30 -16.30, hvor
der bl.a vil være mulighed for at besøge værkstederne, veksle
danske kroner til Kadoller og handle i Café Snack. (Program følger
senere). Hvis en borger ikke har mulighed for at deltage i "Åben by i
Renésota", skal det meddeles skriftligt i god tid.

Obs!

 Børnehaveklassen har deres eget værksted i emneugen, men
deltager ellers på lige fod med alle andre i ugens program.

Beskeder vedr. fravær eller andet i emneugen rettes til
klasselæreren, som samler klassen hver morgen. 

Der er ikke mulighed for at bestille mad hos Linda i emneugen.

Der kan købes diverse snacks i caféen, men det er vigtigt at have
almindelig madpakke med i emneugen. Der spises på
holdene/værkstederne 11.40-12.10

LÆS AVISEN HER, OG SØG DIT JOB PÅ INTRA ENTEN
TORSDAG D. 29. ELLER  FREDAG D. 30. SEPTEMBER.

1. OG 2. KLASSE SØGER JOB SAMMEN MED KLASSELÆREREN



“Sten, saks, papir” 

 

 

Den kreative forretning "Sten, saks, papir" 

 

Til vores nye kreative forretning "Sten,
saks, papir" søger vi interesserede og
fingernemme medarbejdere.

Vi overvejer pt. at udvide vores forretning
så den også omfatter perlearbejde. Så
brænder du for at male på sten, lave
kranse og andet kreativt arbejde, så skriv
en ansøgning til:

 

"Sten, saks, papir"

Att. Dorthe Vaks-Saks og Tina Perle
Stensen 



Borgerservice - fordi vi elsker mennesker 

 Borgerservice arbejder med en lang række af opgaver, hvor borgeren er i centrum, og hvor

 vi har et bredt samarbejde på tværs af alle butikker i byen.

Vi søger medarbejdere, som er gode til at tale med andre mennesker.

Du vil blive en del af et team, hvor vi vægter kvalitet og trivsel højt. 

Arbejdsopgaver: 

Lønkontor

-lønudbetaling og lønsedler.

Fremstilling, tryk og distribution af penge

-der fremstilles penge til alle byens borgere, og hver dag vil det være forskelligt design.

APVkontrol (smiley-ordning)

-alle butikker skal undersøges med henblik på trivsel på arbejdspladsen.

Parathedsvurdering / kursus

-enkelte af byens ansatte kan periodevis have behov for at blive vurderet på deres arbejdsevne.

Udarbejde borgerkort med navn, nummer og billede

-alle borgere skal have udarbejdet et borgerkort, som er personligt ID.

Udnævne dagens medarbejder i hver butik

-hver dag udnævnes dagens medarbejder i hver butik. 

Vej og park afdeling

-her arbejdes med generel vedligehold over hele byen.

 Med venlig hilsen

Kontormusene

 "CP" og "MC"



Skønhedsklinikken "Hjerterum" og Byttebiksen
"Fællesskabet"  søger personale. 

Det er kommet så vidt at krisen ikke længere kradser i Renésota -
folk er kommet til penge. Derfor vælger byens skønhedsklinik og
byttebiks at udvide med mere personale.

                

Vi er en forholdsvis nyåbnet kombinationsklinik - vi tilbyder alt lige
fra behandling af negle, massage og hårpleje samt en afdeling for
genbrug og antik. I denne afdeling kan man komme og købe
spændende genstande, men man kan også bytte til
nyanskaffelser. Kunder kan komme med deres aflagte dukker,
bamser, rulleskøjter, tøj, bøger el.lign. og bytte til nye spændende
og brugbare fund. Har man intet at bytte med, kan man i
byttebiksen også benytte byens møntfod Kadoller.

 

Så - er du en person med kreativt gå-på-mod, har du et øje for
skønhed og kan du se det charmerende i at formidle nyt liv og nye
ejere til bamser, dukker, rulleskøjter samt godt genbrugstøj, så tøv
ikke et sekund med at ansøge om ansættelse i 

"Hjerterum" og "Fællesskabet".

 

 

Jeg ser frem til et spændende og kreativt personale 

 

Venlig hilsen

Ulla



Er du til savsmuld og skæve søm?
Drømmer du hele natten om læder?

Snedker- og læderværkstedet søger håndværkere
som elsker at økse, save, hamre, skære, og arbejde
med læder.

Vi tilbyder et hyggeligt og rart arbejdsmiljø med
fokus på høj kvalitet.

Cheferne er flinke, rare, venlige, rolige,
behagelige ........og strenge, men de giver en god
løn.

På gensyn i uge 41

ReneLars

Snedker-og læderværkstedet
Renelars 



      Fitnesscentret "Fit for fun".
Velkommen til Fit for fun, som kan tilbyde alt lige fra individuelle,
skræddersyede træningsprogrammer, crossfit, cirkeltræning,
pilates, styrke -og pulstræning samt personlig kostvejledning,
tilpasset dig og dit træningsbehov.

Vi tilbyder én gratis prøvetime i Fit for fun, med egen personlig
træner og coach. Tider kan bookes på vores hjemmeside, ligesom
hvert besøg udløser et bestemt antal point. Der stilles en præmie
på højkant, til den deltager med flest point.

Ydermere kan man deltage i en duathlon  ( løbe, cykle, løbe) vi,
som noget nyt, satser på bliver en kæmpe succes. Så medbring din
cykel, cykelhjelm og et par løbesko!

Fit for fun søger instruktører, som godt selv kan lide at dyrke
motion.

Fit for fun søger it-ansvarlige til at udvikle en hjemmeside samt lave
årskort.

Fit for fun søger personer til at lave træningsprogrammer 

Fit for fun søger en sportsmassør.

Ansøgningskriterie: Du skal gå i 5.,6.,7. el. 8. klasse. 

 



BUTIK KREALYST

I butik Krealyst elsker vi at nørkle, tegne og designe. Vi elsker at
hygge om kunderne og sørge for at butikken tager sig
præsentabel ud.

Så er du vild med at være kreativ, udvikle og designe, så er
Butik Krealyst lige stedet for dig.

Vi søger kreative medarbejdere, som har sans for god
kundebetjening og er gode til at skabe og producere brugskunst
til salg i butikken.

Arbejdsopgaver: 

Vi skal producere bl.a. postkort, billeder, nøgleringe, hårpynt,
smykker, punge, lamper mm. 

Vi skal lave fin og praktisk emballage til vores produkter, og vi
skal sørge for at butikken tager sig godt ud, så kunderne ikke
kan lade være med at gå ind og kigge.

Vi glæder os til at høre fra jer!

Hilsen

direktør Vipper og butiksansvarlig Helle



RENÉSOTA DUKKETEATER 

Renésota Dukketeater

 

Går du rundt med en lille skuespiller i
maven? Så er det måske lige dig
"Renesota dukketeater-trup" står og
mangler. 

Vi søger skuespillere og scenepersonale i
alle aldre, som skal være med til den store
opsætning af H.C Andersens klassiker
"Klods Hans" torsdag d. 13. oktober.



￼ 

 

Cafe Snack

Renésotas hotteste café søger nogle friske nye medarbejdere fra
7-16 år mandag- torsdag i uge 41. Hvis det er noget for dig, så
læs videre..…

Elsker du at arbejde i et køkken?

Kan du håndtere en skarp kniv, et piskeris og et par grydelapper?

Er du arbejdsom og effektiv?

Er du god til at arbejde sammen med andre?

Er du god til at rydde op og vaske op?

Har du høje krav til renlighed og hygiejne?

Kan du smile og bevare det gode humør, hvis vi har travlt og må
springe pausen over?

 Hvis du kan svare ja til alle disse spørgsmål, så kan vi bruge dig
i Café Snack! Vi skal hver dag producere lækre og sunde snacks
til alle borgere og gæster i Renésota! 

På gensyn i Café Snack!



Renésota lokalavis 

Lokalavisen – også for turister. Derfor også nyheder
på engelsk og tysk.

Hvad skal avisen hedde?

Hvem skal være kulturredaktør? Debatredaktør?
Fotograf?

Hvem står for siden What’s on in Renésota?

Hvem er god for en sjov historie? 

Hvem laver et godt interview?

Og hvem laver tegneserierne?

Her er brug for alle mand! 

Her er brug for alle mand – der kan overholde en
deadline!



  Sæberiet ”Ren og Skær”

Sæberiet ”Ren og skær”

Sæberiet ”Ren og Skær” søger kvalitetsbevidste og engagerede procesoperatører til produktion af
sæber, cremer og andre produkter til personlig pleje. 

Om os  

Sæberiet ”ren og skær” er en virksomhed i rivende udvikling. Vi har netop igangsat produktionen af helt
nye produktlinjer og skal udvide med nyt personale. Vi fokuserer på produkter af høj kvalitet og vores
produkter omfatter bl.a. håndsæbe, shampoo, cremer samt diverse make-up artikler.

Vi lægger vægt på en faglig høj standard, og prioriterer også humor, trivsel og arbejdsglæde højt. 

Jobbet

Dine daglige opgaver vil omfatte ansvar for produktionslinjer, blanding og andre produktionsopgaver.

Du vil også have ansvaret for at hjælpe til i laboratoriet med test og løbende produkt kontrol.

Desuden vil du også have ansvar for marketing og reklame af produkterne.

Om dig

· Du går i 6.-8. klasse.

· Du er fleksibel og omstillingsparat og sætte en ære i at levere et ordentligt stykke arbejde.

· Du er udadvendt og nysgerrig.

· Du er mødestabil og ansvarsbevidst.

· Du er lærenem og med et godt humør.

Vi tilbyder

Oplæring og instruktion ved opstart.

Gode løn og arbejdsforhold i en interlokal virksomhed.

Glade kolleger og gode rammer.
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