3-2 Kombinationsforløb

Til eleven
Er du skoletræt?

Så tag dette kombinationsforløb, hvor du tager dine almindelige fag i
Grundskolen 3 dage om ugen og er på Produktionsskolens værksted 2 dage
om ugen.
Du kan vælge mellem alle vores linjer som er:
Afklaringsforløb

Bygningsmaler

Medie – Foto & Video

Auto & Mekanik

CaféTeket

Metal & Teknik

Butik

Mad til Mennesker

Musik

Byg & Anlæg

Medie – IT & Design

Pædagogik & Kreativ

Hvad får du ud af det?
● Du får en masse nye kompetencer inden for det fag du gerne vil uddanne
dig indenfor

● Du får beviser på de kurser du består
● Du får en udtalelse med fra din faglærer
● Du får afprøvet om det er den rigtige retning for dig
Hvad skal du yde?
● Du skal møde til tiden til undervisning, både i din Grundskole og på
værkstedet

● Du skal være motiveret
● Du skal overholde Produktionsskolens reglementer
(Som du får udleveret på din første dag)
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Til forældrene
Mødetider

Eleven skal møde på Esbjerg Forberedende Erhvervsskole kl 7.45-14.30 på
det valgte værksted, på de aftalte ugedage.

Arbejdstøj

Efter branchevalg.
For at kunne arbejde sikkert på værkstedet, skal eleven være iklædt
arbejdstøj og godkendt fodtøj. Fodtøj kan lånes på værkstedet.

Forplejning

Der er morgenmad kl. 9.20-9.40 og frokost kl. 11.30-12.00, som er inkluderet i forløbet.

Forventninger

Eleven forventes at overholde mødetider, produktionsskolens reglementer
og at være motiveret – både i Grundskolen og på værkstedet.
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Til skolen
Hvem kan deltage?

Elever fra Grundskolens 8. og 9. klasse kan deltage i dette 3-2 Kombina
tionsforløb.

Møderegistrering

Vi registrerer elevens fremmøde og orienterer Grundskolen.
Eleven vil få udleveret et Elev-ID kort, som eleven skal scanne hver morgen
ved sin ankomst på Produktionsskolen, kommer eleven for sent eller udebliver helt, sendes automatisk en SMS til eleven, forældre og Grundskolens
kontaktlærer for pågældende elev.

Dokumentation

Eleven får dokumentation i form af beviser/certifikater på de kurser de har
bestået. Vi afholder RKA-samtaler og vi kommer med en udtalelse til eleven.

Grundfag

Eleven vil ikke blive tilbudt Dansk, Matematik, eller anden grundfagsundervisning i de dage eleven er på Produktionsskolen. Der kan tilrettelægges
fastholdelse af læring via billeder eller portofolio, således materialet kan
bruges i Grundskolen efterfølgende eller mellem dagene hvor der skal indgå
almene grundskolefag.

Vejleder

På Produktionsskolen er eleven tilknyttet vores vejleder. Det forlanges dog
at der er en støtte/kontaktperson fra Grundskolen tilstede ved opstart af
eleven og som kan kontaktes ved behov.

Økonomi

Folkeskoleloven, §9, stk. 4. og §33, stk. 4, 6, 7, 8
Grundskolen afregnes med kr. 850,00 ekskl. moms. pr. uge, eleven er på
Produktionsskolen. Afregning sker kvartalsvis bagud, ved fakturering tilsendt den enkelte Grundskole.
Prisen er inkl. forplejning.
Produktionsskolen Esbjerg
Darumvej 140
6700 Esbjerg
Telefon 7612 3034

