Udslusningsstrategi
Det er vores mål, at alle elever umiddelbart efter produktionsskole-opholdet tilbydes en uddannelse
der passer til deres evner og ønsker. Muligheden for forlængelse af produktionsskoleopholdet ud
over et år, bruges også i den henseende, ikke mindst ved ressourcesvage og udsatte elever.
Eleverne på skolen vejledes løbende i uddannelses- og beskæftigelsesmulighederne ud over 4 årlige
faste samtaler. De deltager i minimum2 ugers kombinationsforløb, med mindre andet særligt taler
herfor. Evalueringer og vurderinger af erhvervsskole, eleven selv, linjeleder og vejleder indføres
løbende i elevens elektroniske forløbsplan og danner baggrund for elevsamtaler og
uddannelsesvalg. Valg af linjer og almen undervisning indgår som en del af den overordnede plan.
Alle elever gennemfører eksterne og interne praktikker og opfordres til at deltage i besøg på
uddannelsesinstitutioner og i virksomheder. Eleverne opfordres ligeledes til at deltage i åbent hus
dage på uddannelsesstederne. Som elev deltager man også i en af de 3 årlige login-ture.
Produktionsskolen gør en særlig indsats i forbindelse med personlig overlevering, hvor eleven og en
ansat fra produktionsskolen mødes med uddannelsesvejlederen eller kontaktpersonen på
uddannelsesstedet inden start. UU får altid besked om uddannelsesvalg. Derudover sikrer vi at
netværket og relevante parter er informeret i nødvendigt omfang: forældre eller anden familie,
støttepersoner, sagsbehandler, andre vejledere og undervisere.
Praktiske forhold som hjælp at søge SU, buskort, økonomisk overblik og evt. boligskift tilbydes. For
elever med særligt behov for specialpædagogisk bistand som mentorordning, it-rygsæk eller anden
særlig støtte, indledes samarbejde med relevante parter tilpas tidligt til at ordningerne er klar ved
uddannelsesstart.
Ved afslutning modtager eleverne et Produktionsskolebevis med evt. beviser, resultater af test og
egen elektronisk logbog.
Vi følger op efter hhv. 1 og 3 måneder for at tjekke den tidligere elevs uddannelsesaktivitet. Den
personlige overlevering sikrer at vejleder på uddannelsesstedet ved præcis hvem der skal kontaktes,
hvis eleven oplever særlige udfordringer.
Elevstatistikken opdateres årligt og udvikles i takt med krav og ideer til bedre brugbarhed. Den skal
dels bruges som et af flere redskaber til at forbedre vores viden om målgruppens karakter og
udvikling og dels bruges i arbejdet med at forbedre indsatsen for unge, herunder sikre fastholdelse i
uddannelse.
UU-vejledere er med på sidelinjen hele vejen, og kontaktes altid i tilfælde af vanskeligheder der kan
hindrer målet om afklaring, klargøring og fastholdelse

Elevstatistik
Antal årselever
Antal elevforløb
Mænd
Kvinder

2010

2011

2012

82
128

Alder ved start:
Under 16 år
16-17 år
17-18 år 18-19
18-21 år 20-21
21-25 år 22-25

2
48
77
4
0

Hvor lang tid på skolen - i %
0-30 dage
31-120 dage
121-210 dage
211-300 dage
301-365 dage
over 365 dage

24
33
20
21
10
23

Fordeling på kommuner
Norddjurs
Syddjurs
Anden kommune
Udslusning til:
Grundskole
Gymnasial
EUD merkantil
EUD teknisk
Sosu
EGU
Videregående uddannelse
Folkeoplysning (højskole m.m.)
Anden uddannelse (STU, prod.skole m.v.)
Beskæftigelse på ordinære vilkår
Beskæftigelse med tilskud
Andet (barsel, militær m.m.)
Ledighed
Frafald/ved ikke
I alt
Samlet % i uddannelse og planlagte forløb:
Samlet % til andet, herunder flytning, barsel
Samlet % ledighed og frafald:

Antal %
3,1
4,7
0,8
5,5
3,9
25,8
10,9
1,6
7
5,5
0,8
8,6
7,8
13,3
99,3

Antal elever
4
6
1
7
5
33
14
2
9
7
1
11
10
17
127
69,60%
8,60%
21,10%

2013

2014

