Udslusningsstrategi for Produktionsskolen Kongshøjgaard
Mål
Det er skolens mål, at mindst 70 % af eleverne udsluses til kompetencegivende uddannelse
eller arbejde på det ordinære arbejdsmarked. Det prioriteres højt, at så mange elever som
muligt vælger kompetencegivende uddannelse. Elever, der ikke kan gennemføre en
kompetencegivende uddannelse eller få arbejde på det ordinære arbejdsmarked, skal
overleveres til relevant videre forløb på et så underbygget grundlag som muligt.

Proces
Under indskrivningssamtalen med eleven, understreges det, at det er et individuelt
tilrettelagt forløb, hvilket indebærer, at en udslusning påbegyndes, når eleven er klar til
det. Det er vigtigt, at eleven er klar over, at et forløb på produktionsskole ikke behøver
strække sig over et år. Ved samme samtale orienteres eleven om de tilbud, skolen har
vedr. udslusning og hvor lang en periode, skolen gerne vil bruge på en veltilrettelagt
udslusning. Skolens vurdering er, at der er behov for 2 måneder, hvilket betyder, at eleven
deltager i en udslusningssamtale, senest når forløbet har en varighed på 300 dage.
Udslusning fra Produktionsskolen Kongshøjgaard sker i et samarbejde mellem eleven,
værkstedslederen og vejlederen. For elever under 18 år inddrages også forældrene. Det
gør de ligeledes for elever over 18 år, såfremt eleven ønsker det.
Skolen giver eleverne mulighed for at deltage i uddannelsesmesser, brancherettede
messer og åbent hus arrangementer på ungdomsuddannelserne. Besøgene forberedes på
skolen, så eleverne er bevidste om, hvad formålet med aktiviteten er.
Skolen har mulighed for at etablere praktik i offentlig eller privat virksomhed for en elev i
op til 4 uger pr. halvår. Praktikkens formål kan være at afklare elevens evner og
modenhed, afklare et bestemt uddannelsesvalg eller at skabe kontakt mellem elev og
virksomhed med henblik på senere læreplads eller job.
Eleven tilbydes ligeledes kombinationsforløb i 2 – 5 uger på en erhvervsuddannelse.
Forløbet kan give eleven merit i forbindelse med senere uddannelsesforløb og kan bruges
til at afklare, hvorvidt eleven er i stand til at håndtere kravene på en erhvervsuddannelse.
For eleven kan forløbet ligeledes afklare, om der er overensstemmelse mellem elevens
forventninger til uddannelsestilbuddet og den virkelighed, eleven præsenteres for.

Værkstederne arrangerer brancherettede virksomhedsbesøg. Disse virksomhedsbesøg kan
danne udgangspunkt for afklaring af, om der kan oprettes en praktikplads, der eksempelvis
kan bruges til afklaring med henblik på EGU-forløb.
Udslusningsforløbet starter med en samtale mellem elev, vejleder og værkstedsleder, hvor
elevens kompetencer på udvalgte områder vurderes










Mødestabilitet
Mødepræcision
Motivation i forhold til alle arbejdsopgaver – også de kedelige
Evne til at klare en hel arbejdsdag
Håndelag inden for faget
Teoretisk og teknisk indlæringsevne
Modtagelig for konstruktiv kritik
Ansvarlighed
Tro på sig selv

Under udslusningsforløbet tilbydes eleven hjælp til følgende








Udfyldelse af ansøgning
Fremskaffelse af nødvendig dokumentation
Ansøgning om SU for elever over 18 år
Møde med vejleder og evt. elevcoach på ungdomsuddannelsen
Afklaring af behov for test med henblik på specialpædagogisk støtte
Kontakt til UU-vejleder
Ved behov kontakt til sagsbehandler/kontaktperson

Eleven tilbydes undervisning i dansk, matematik og IT, ved behov hjælp til teori i
forbindelse med erhvervelse af kørekort samt mulighed for mere brancherettet
undervisning.
Skolens forstander/vejleder deltager i dialogmøder med kollegaer fra andre
uddannelsesinstitutioner, koordinationsmøder med UU-vejledere og sagsbehandlere fra
jobcenteret og i andre relevante møder for at holde sig informeret om udviklingen på de
forskellige områder.
Såfremt en elev ikke kan udsluses til ordinært arbejde eller kompetencegivende
uddannelse, tager skolen kontakt til UU, Jobcenteret eller anden relevant myndighed. Efter

aftale med eleven vil skolen foreslå mulige forløb for eleven, underbygget af de
observationer og test, der forligger vedrørende den enkelte elev.
Skolen følger op på elevens forløb 3 – 4 måneder efter afslutningen af dette.

