Til vores samarbejdspartnere
Tillader os hermed at tilsende en info om Frederikshavn Produktionsskole, med overskriften:
”Produktionsskolevejen – EN ANDEN VEJ TIL UDDANNELSE”

Vi har over sommeren nybygget og moderniseret vores tømrer- og smedeværksteder, som nu fremstår
topmoderne og er klar til at byde en masse unge mennesker velkomne – unge der sigter mod en
erhvervsuddannelse. Vi har totalt set pt. 20 ledige pladser og håber I vil være formidlere af
”Produktionsskolevejen – en anden vej til uddannelse.” Desuden retter vi opmærksomheden på vores
succesfyldte EGU (Erhvervsgrunduddannelse), som i 2014 har haft over 40 unge i forløb.

FRHPS har de sidste år haft meget fine dokumenterbare udslusningsresultater – se nedenstående
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Produktionsskolevejen - EN ANDEN VEJ TIL UDDANNELSE
Mange unge har brug for en anden måde at lære på end den traditionelt boglige. Udførelse af reelle produktions- og
arbejdsopgaver er det pædagogiske redskab, der danner fundamentet for produktionsskolens tilbud. Her prøver vi at
stimulere håndens arbejde i seriøse faglige sammenhænge og et meningsfyldt fællesskab med tid og plads til den
enkeltes faglige, personlige og sociale udvikling. På den måde kan produktionsskolen være en vej til f. eks. en
erhvervsuddannelse.
Frederikshavn Produktionsskole tilrettelægger EGU i Frederikshavn Kommune, for unge som tilhører målgruppen for
dette uddannelsestilbud – se www.egu.dk eller søg på egu Frederikshavn.

Til vores samarbejdspartnere
Frederikshavn Produktionsskole har bygget nyt tømrer- og smedeværksted og er nu klar til at byde en masse
unge velkomne. Desuden kan vi tilbyde pladser på skolens; tekstilværksted, køkken/kantineafdelingen, i
ejendomsservice, kursus- og undervisningsafdelingen og ErhvervsGrundUddannelsen.

Hvad er en produktionsskole?
Produktionsskolen er et uddannelsestilbud baseret på værkstedsundervisning til unge, der har svært ved at
vælge uddannelse efter folkeskolen, er droppet ud af en ungdomsuddannelse eller ikke har forudsætninger
for at gennemføre en ungdomsuddannelse, men som forventes at kunne tilegne sig de nødvendige
kompetencer i løbet af opholdet.
Et ophold på en produktionsskolen er særligt velegnet til unge, der lærer bedst med et praktisk udgangspunkt, og til unge der har brug for at lære at træffe gode valg.
Undervisningen er gratis, og der udbetales skoleydelse under opholdet, der kan vare op til et år.

Hvad er formålet med at gå på produktionsskole?
Gennem produktion, teoretisk undervisning og intens individuel vejledning, får den unge ro til at lære i
anerkendende og tillidsfulde omgivelser. Mere selvtillid og styrkede faglige, personlige og sociale
kompetencer gør, at den unge er mere klar til en ungdomsuddannelse når produktionsskoleopholdet slutter.

Hvordan foregår undervisningen?
Produktionsskolen skaber sammenhæng mellem værkstedsundervisning og den teoretiske viden, der hører
sammen med den praktiske udførelse af arbejdet.
Der er mulighed for undervisning i f. eks. dansk, matematik, engelsk, samfundsfag og psykologi m.m.
Alle unge, der går på produktionsskole, modtager et kompetencebevis, når de afslutter deres uddannelsesforløb. Beviset dokumenterer varighed og indhold af det konkrete forløb - og dokumenterer de faglige
kompetencer, som den unge har opnået under produktionsskoleforløbet.
Kontakt skolen på tlf. 98481244 og få yderligere info af vejleder Anette Larsen – se www.frederikshavn-ps.dk

