Fabrikkens udslusningsstrategi
Overordnet
Fabrikkens målsætning er, at eleverne udvikler deres faglige, personlige og sociale kompetencer, så de
bliver i stand til at gennemføre enten en ungdomsuddannelse eller varetage et arbejde og blive
selvforsøgende, når de stopper hos os.
Skolen har tilrettelagt en struktureret hverdag, der tager højde for en individuel tilgang til elevernes forløb
på skolen. I de tilfælde, hvor eleven ikke udsluses direkte til uddannelse eller beskæftigelse, tilstræber vi at
samarbejde med eleven om at finde alternative og relevante udslusningstilbud. Målet er 60 % positiv
udslusning.
Vejledning - den målrettede indsats
Vores udslusningsstrategi er funderet i den vejledning vi løbende har med den enkelte elev, som dels
foregår 1) hos vejlederen 2) på værkstedet og 3) til vores forløbsplanssamtaler.
Indskrivningssamtale
Den målrettede indsats starter med en indskrivningssamtale hos vejlederen, hvor vi blandt andet
snakker om ønsker og muligheder i forhold til elevens forløb på Fabrikken og når de skal videre herfra
igen.
Når en elev starter på skolen, modtager hun/han yderligere:
- Informationer om skolens regler og rammer, muligheder og begrænsninger.
- Kontaktoplysninger til linjeleder.
- Linjens kompetencetavle, hvor eleven kan score sig selv i forhold til de valgte udviklingspunkter fra
forløbsplanssamtalen.
Værkstedet
Dagligdagen på værkstederne ledes af engagerede og dygtige lærere, som udfordrer eleverne både
fagligt, personligt og socialt i forhold til deres nærmeste udviklingszone. Gennem dette nære
samarbejde skaber vi et tæt kendskab til eleverne, som gør, at vi kan målrette og kvalificere indsatsen
overfor den enkelte.
Forløbsplanssamtale
Hver 6. uge afholdes individuelle forløbsplanssamtaler hvor elev, linjelærer og vejleder følger op på
produktionsskoleforløbet, på kompetencetavle og evt. laver aftaler om praktikker, kombinationsforløb
og/eller yderligere vejledning. Samtalerne tager udgangspunkt i de delmål, der blev aftalt ved forrige
forløbsplanssamtale og de kompetenceområder, som eleven ønsker at udvikle til næste samtale.
Kompetencetavler og kompetencebevis
Hver linje har en kompetencetavle, der afspejler de personlig, sociale og faglige kompetencer, der er
mulighed for at udvikle på den pågældende linje. Kompetencetavlen har en taxonomi, der giver den
enkelte elev overblik over egen udvikling i produktionsskoleforløbet.
Når en elev udskrives fra Fabrikken laves et kompetencebevis, der viser den enkeltes slut-taxonomi.
Dette bevis er vigtigt som dokumentation og anerkendelse af den unges indsats, men det er også vigtigt
i forhold til en fremtidig arbejdsgiver eller uddannelsesinstitution i forbindelse med eksempelvis merit.

Praktik
Vores elever har mulighed for at være i praktik op til 4 uger per halve år de er på Fabrikken. Disse
praktikker giver et realistisk billede af et kommende job og kan være med til at skabe en fremtidig
læreplads eller bane vejen for et arbejde. Derfor lægger vi et stort arbejde i at få vores unge ud i
praktikforløb.
Kombinationsforløb
Det er muligt at komme i kombinationsforløb op til 5 uger på en erhvervsuddannelse. Vi arbejder på, at de
unge kan starte op på et kombinationsforløb på samme tid, som de ordinært tilmeldte starter på et
grundforløb. Hvis den unge ønsker at fortsætte som ordinær elev efter kombinationsforløbet – og han/hun
lever op til karakterkravet 02 i dansk og matematik – udskrives eleven fra Fabrikken og fortsætter som EUD
studerende.
Almen undervisning
Skolens elever får tilbudt eksamensforberedende undervisning for at forbedre deres muligheder for videre
uddannelse.
Uddannelsesbesøg
Året igennem får eleverne tilbud om besøg på uddannelsesmesser, åbent hus og planlagte
uddannelsesbesøg på de forskellige uddannelsesinstitutioner.
Opfølgning på de elever, der ikke fik positiv udslusning
Efter hver kvartalsopgørelse bliver udslusningsresultatet gennemgået på et personalemøde, hvor der er
særligt fokus på de elever der ikke fik en positiv udslusning. Der arbejdes med kompetenceudvikling af
medarbejderne i forhold til hvilke problematikker, der syntes at være gennemgående for netop den del af
skolens målgruppe.
Samarbejdsaftale
Der er indgået samarbejdsaftale med Ungdommens Uddannelsesvejledning Tårnby samt NEXT, TEC, SOSU
København og C, Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock.
Orientering ved udslusning
Ved ind- og udskrivning registreres der via www.tilbagemelding.dk. I det omfang der er udfordringer i
forhold til at sikre en positiv udslusning, inddrages elevens UU-vejleder, forældre og andre resursepersoner
omkring eleven.

