Medieskolens udslusningsstrategi
Med udgangspunkt i elevernes personlige, sociale og faglige ståsted er det vores mål, at eleverne
går videre i et uddannelses- eller beskæftigelsesforløb/job.
Omdrejningspunktet for vores udslusning er vejledningen, der tager udgangspunkt i den ramme,
som værkstedet udgør. Dagligdagen på værkstedet ledes af engagerede og fagligt dygtige lærere,
der sætter et fagligt højt niveau, som udfordrer eleverne personligt, socialt og fagligt. Eleven er i
centrum for aktiviteterne på skolen, og det tætte kendskab såvel lærere som vejledere får til den
enkelte elev gør, at vi kan målrette og kvalificere indsatsen overfor den enkelte.
På skolen begynder arbejdet med at kortlægge elevernes muligheder for fremtiden fra det
øjeblik de starter på skolen – ja, allerede når de er til den indledende samtale med såvel lærer som
vejleder, inden de bliver optaget.
Elevernes ønsker og muligheder kortlægges dels gennem den daglige vejledning og dels gennem
forløbsplanerne, der udarbejdes i samarbejde mellem elev, lærer og vejleder, og som revideres hver
3. måned.
I løbet af elevernes ophold på skolen orienterer vi om studie- og erhvervsforhold, og vi præsenterer
eleverne for undervisningsforløb, der er med til at forbedre deres fremtidsmuligheder.
Det er først og fremmest meritgivende kombinationsforløb på erhvervsskolerne. Vi har indgået en
fælles samarbejdsaftale mellem produktionsskolerne og erhvervsskolerne i regionen, der skal sikre
muligheden for udbud af såvel holdforløb som individuelle forløb. Da en række af de mest søgte
uddannelser inden for vores område er adgangsbegrænset – og tillige muligheden for at lade
eleverne komme i kombinationsforløb på disse uddannelser – arbejder vi på flere fronter, for at
eleverne kan komme ud og opleve erhvervsskolerne:
- Alle elever får tilbud om et forløb på handelsskolen, dels med
jobsøgning/praktikpladssøgning dels med privatøkonomi.
- Alle elever får tilbudt holdforløb planlagt i samarbejde med erhvervsskolerne.
- Relevante elever får tilbudt individuelt tilrettelagt forløb.
For de elever, der vil videre inden for de adgangsbegrænsede uddannelser og som en almindelig
uddannelsesorientering, tilbyder vi besøg til eller fra teknisk skole.
For de elever, der finder ud af, at de skal videre i en gymnasial retning, tilbyder vi besøg på eller fra
disse institutioner.
Året igennem får eleverne tilbud om besøg på uddannelsesmesser og åbent hus arrangementer på de
forskellige uddannelsesinstitutioner.
På skolen udbygger vi løbende samarbejdet med erhvervsvirksomheder, hvor målet er at skabe
praktikmuligheder for vores elever, der har mulighed for praktik i op til 1 måned pr. halvår, de er på
skolen. Denne praktik giver et realistisk billede af et kommende job, og kan være med til at skabe
en varig praktikaftale/lærekontrakt eller et job.
Vejledningen er essentiel i forbindelse med udslusning. Medieskolens vejledere samarbejder med
UU-centrene i regionen og med vejlederne på ungdomsuddannelsesinstitutionerne.

Medieskolen har en vejleder vejleder på 4/5 tid og en vejleder på 2/5 tid til at betjene de godt 80
elever.
Vejledning foregår tillige på det enkelte værksted, hvor lærerne vejleder i forhold til
uddannelsesmuligheder og praktik i branchen.
Vi følger eleverne i mindst 12 uger inden for en periode på 4 måneder efter, de har forladt skolen.
Frafaldne/tidligere elever tilbydes efter behov vejledning. Vi sørger for at holde tæt kontakt til
tidligere elever, der også inviteres til vores åbent hus arrangementer, for derved at styrke
sammenhold mellem tidligere elever og på den måde lade dem etablere deres eget netværk.
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