Udslusningsstrategi
Produktionshøjskolen Djursland er bygget op omkring en række produktionsværksteder, hvor
undervisningen foregår som en praktisk indlæring.
Skolen råder over følgende værksteder:
Træ
Ejendomsservice
Design
Køkken
Musik og medie
Metal
Skolens tilbud favner bredt og det er vigtigt for den enkelte elevs motivation, at der er et tilbud som
er forenelig med elevens interesser.
Ved start på skolen tilknyttes eleven en vejleder, som udfærdiger en forløbsplan med mål og delmål
for vejen mod uddannelse. Forløbsplanen dokumenteres i systemet NORDPLANER og tager afsæt i
elevens målgruppevurdering, som UU sammen med eleven og evt. forældre har udarbejdet.
Der følges løbende op på forløbsplanen og sættes nye delmål, minimum hver 3 måned.
Værkstedslærerne varetager den daglige vejledning og fastholdelse.
Der vil i forløbet blive arrangeret praktik i virksomheder i op til 4 uger pr. halvår, samt
kombinationsforløb på erhvervsskoler i 2-5 uger, som kan være meritgivende.
Hvis det skønnes at en elev er frafaldstruet eller har andre problematikker, indkaldes UU og
elevens netværk til møde.
Eleven screenes i dansk, engelsk og matematik og tilbydes undervisning på op til 9 kl. niveau og
mulighed for at aflægge 9 kl. afgangsprøve eller optagelsesprøve til EUD.
Der tilbydes OBU undervisning, samt test hvis der er mistanke om ordblindhed.
Produktionsskolens Vejledere hjælper eleven med at søge ind på uddannelse og sikrer at de har de
nødvendige forudsætninger for at gennemføre uddannelsen. Det sker i tæt samarbejde med
Erhvervsskolerne, VUC, AOF og de gymnasielle uddannelser.
Vejlederne sikrer sig at transport, SU og evt. SPS støtte er på plads inden uddannelsesstart.
Ved afslutning af produktionsskoleforløbet får eleven overrakt et kompetencebevis, som
dokumenterer varighed og indhold af værkstedsforløbene, samt de opnåede faglige kompetencer
som kan bruges i forbindelse med jobsøgning, uddannelse eller læreplads.
Produktionshøjskolen Djursland tilbyder selv følgende uddannelser, som eleverne kan sluses videre
i efter produktionsskoleforløbet.
EGU ( Erhvervs Grund Uddannelse)
KUU ( Kombineret Ungdomsuddannelse)
PBE ( Produktionsskole baseret erhvervsuddannelse )
Udslusnings tal 2016
Uddannelse
Arbejde
68,2%
3,66%

Aktivering
4,88%

Barsel/sygdom
7,32%

Ledighed
15,85%

