Vejle Produktions- og Uddannelsescenter
Skolens udslusningsstrategi
Produktionsskolens mission er at støtte eleverne i at erhverve kompetencer, så de bliver i stand til
at gennemføre en uddannelse eller fastholde et arbejde, subsidiært at bidrage til en afklaring af
elevernes fremtidige forsørgelsesgrundlag og livsindhold.
Vision for skolens arbejde:
At vi kan støtte vores elever i overgangen fra grundskole fra ungdomsuddannelserne til et godt
uddannelses- og arbejdsliv, så de udvikler sociale, faglige og personlige kompetencer i kraft af vores
grundværdier.
Vores udslusningsstrategi tager udgangspunkt i skolens mission og vision. En forudsætning for at
sikre god udslusning er at samarbejdet mellem vejledere, værkstedsledere, elever og ledelse fungere
optimalt i hverdagen. Skolen arbejder løbende med at udvikle samarbejdet internt på skolen og der
er bl.a. udfærdiget en vejledning i hvem der konkret har ansvaret for hvad.
Samarbejdsaftaler:
Herudover har vi et stort ekstern netværk, som vi har samarbejdsaftaler med og som vi i det daglige
samarbejder med. Det er UU-Vejle, Campus Vejle, SDE Vejle, Jobcenter Vejle, Sundhedsafdelingen og
Misbrugsafdelingen i Vejle Kommune, samt produktionsskolen Datariet.
Vi er rammen for elevernes individuelle uddannelsesforløb med et praktisk udgangspunkt:
•

Produktionsskoleforløb, hvor målet er en succesrate på ikke under 60 % af de unge som vi
udsluser fra skolen uanset konjunkturen. Halvdelen af eleverne vi udsluser er til uddannelse,
typisk erhvervsuddannelse såvel de tekniske, merkantile som social og
sundhedsuddannelserne.

•

Erhvervsgrunduddannelse (EGU), hvor målet fortsat er at varetage denne funktion for Vejle
kommune, og have gennemsnitlig 57 EGU-elever i gang. Der er et særdeles tæt samarbejde
mellem UU-Vejle, Jobcenter Vejle og produktionsskolen Datariet. Der er endvidere en
samarbejdsaftale og en organisationsplan. Målet med EGU eleverne efter endt uddannelse
er enten varigt arbejde eller mere uddannelse. Unge som vejledes til EGU, men som
vurderes ikke at kunne profitere af tilbuddet, skal alle registres og sikres vejledning / støtte i
forhold til andet relevant mulighed.

•

Kombineret Ungdomsuddannelse, hvor vi er hjemstedsskole i Vejle i konsortiet KUU
Trekanten. Målet er at eleven efter endt uddannelse er klar til at fortsætte i en
erhvervsuddannelse, eller kommer i job som erhvervsassistent. Afbrydes uddannelsen til et
af disse 2 mål undervejs betragter vi det som et positivt frafald.

•

PBE produktionsskolebaserede lærlinge. Vi skal fortsat have lærlinge på skolen. Målet er at
vi er én i snit på metalværkstedet og én på Snedkerværkstedet, hvor det pågældende faglige
udvalg kan godkende dette. Det betyder en gruppe unge får en faglig uddannelse, at de er
rollemodeller for vores produktionsskoledeltagere, samt at det styrker samarbejdet med
erhvervsuddannelserne. Dette foregår i et tæt samarbejde med Erhvervsskolen SDE i Vejle
og der foreligger også en samarbejdsaftale omkring dette.

Skolen deltager og skal fremad deltage aktivt for at støtte den til hver en tid gældende målsætning
omkring regionale og nationale målsætninger omkring unges uddannelse. Derfor deltager skolen
også aktivt i det lokale arbejde om uddannelse til alle, samt Vejle Uddannelsesråd.

Vejledning/Dokumentation:
På VPU er det bærende element samarbejdet mellem Værkstederne, Vejledningen og eleven. Vi har
derfor aftalt og beskrevet samarbejdet og udmøntet det i en konkret handleplan (beskrivelse af
hvem der gør hvad).
Dette er et uddrag fra handleplanen og det omhandler opstartsprocessen for elever på skolen.
 De nye elever indskrives af Forstander
 Administrationen sender info ud om hvilke elever der starter på værkstederne, samt
startdato.
 Skolens uddannede lærer screener (PSP) eleverne i løbet af de første 14 dage, og sender
en orientering på mail - til vejleder og værkstedsleder, når screeningsresultatet er lagt i
nordplaner.
 Vejleder tager dialog om screeningsresultatet med værkstedsleder
 Vejleder holder trivselssamtale (1. gangs samtale) med eleven snarest mulig og senest
inden 3 uger
 Vejleder præsenterer en handleplan for værkstedsleder. Forløbsplanen aftales.
 Eleven får sin forløbsplan hurtigt og senest få dage efter den er aftalt, så elev, vejleder
og værkstedsleder kender formålet med elevens forløb på VPU.
 Vejleder skriver handleplanen ind i Nordplaner
Skolen sikrer gennem indholdsrige værkstedsforløb, god vejledning og et solidt internt og eksternt
samarbejde, at eleven tilbydes de optimale rammer for læring, så de for et godt udbytter af deres
forløb på VPU – der sker også løbende opfølgning og dokumentation fra vejleder og Værkstedsleder.
Der udfærdiges også kompetencebevis til alle produktionsskolelever, som har deltaget i skolens
tilbud mindst 10 hverdage.
Procedure ved udslusning:
UU Vejle orienteres hver gang en elev udsluses og herudover orienteres relevante
samarbejdspartnere, så vi sikrer eleven en god overgang til andre institutioner/uddannelser eller
arbejde.
Særlig opmærksomhed skal der være på de unge, som vi ikke kan udsluse til uddannelse eller
arbejde, og her skal der altid udarbejdes en skriftlig redegørelse i Nordplaner.
Tilbagemeldinger bliver opbevaret på skolen, og danner baggrund for vores statistik.
Statistik:
Der forelægges bestyrelsen årligt en udslusningsstatistik, hvor der kan sammenlignes til sidste års
resultat. Statistikken offentliggøres på skolens hjemmeside, og revideres løbende.
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