Forskolen
Forskolen er et afklaringsforløb til elever med potentiale til at kunne blive EGU-elev eller blive
optaget på anden ungdomsuddannelse inden for den mulige tidshorisont på 4-15 måneder.
Forskolen henvender sig til forskellige kategorier af unge. Der er ofte tale om unge, som har
potentialer til en erhvervsmæssig og personlig udvikling, men som af forskellige årsager har behov
for et uddannelsesmæssigt skub, der er tilpasset den enkelte.
Der kan eksempelvis være tale om skoletrætte unge eller unge med indlæringsvanskeligheder,
tosprogede unge med svage dansksproglige kompetencer, unge med personlige og sociale
problemer eller unge med lettere udviklingsmæssige vanskeligheder.

Struktur/indhold
Forskolen er et afklaringsforløb som kan vare i 4-15 måneder.
På Forskolen er rammerne og strukturen baseret på at skabe forudsætninger for læring og trivsel,
så den unge på trods af vanskeligheder, bliver i stand til at træffe egne valg.
I den daglige undervisning lægges der vægt på en praktiskteoretisk tilgang til læring, med respekt
for den unges ønsker. Vi arbejder både i værksteder og i almindelige undervisningslokaler med
basisfagene. Al undervisning foregår som hovedregel i fællesskaber, nogle gange i grupper á 4-5
eller 10-15.
Under afklaringen får den unge vejledning og støtte af en bestemt kontaktlærer, som vil følge den
unge gennem hele.
Praktikken er en vigtig del af afklaringen, den unge kan komme i praktik, når vedkommende er
klar, dog først efter fire uger. Her kan den unge få lov at afprøve forskellige brancher af varierende
varighed.
Praktikdelen kan foregå inden for mange forskellige brancheområder. For eksempel
-

Håndværk
Butik
Lager
Køkken
Pedel/ejendomsservice
Pædagogmedhjælper
Sundhed og omsorg/ældrepleje

Den unge evalueres hver 3. måned. Der laves status med henblik på fremtid. UU-vejleder,
eventuelt sagsbehandler og forældre, inviteres sammen med den unge til mødet, hvor det
besluttes, om den unge er klar til at komme videre.
Den unge er klar når han/hun viser stabilt fremmøde, er arbejdsstabil og afklaret på branche eller
er uddannelsesparat.
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Målgruppe
Du kan indstille en ung til Forskolen, når du vurderer, at vedkommende
- ikke umiddelbart kan gennemføre en anden kompetencegivende ungdomsuddannelse
- ikke kan møde stabilt og arbejde 37 timer om ugen
- gerne vil modtage støtte og vejledning til at komme videre i livet
- er uafklaret omkring valg af branche
- forventes efter Forskolen at kunne komme på EGU / påbegynde en anden uddannelse / komme
på arbejdsmarkedet på ordinære vilkår.

Optagelse/visitation
INDSTILLINGSSKEMA
Der skal udfyldes et indstillingsskema, der sendes til UU-Viborg. Skemaet rekvireres ved
UU-Viborg.
VISITATIONSMØDE
Når vi har modtaget indstillingsskemaet, vil visitationsudvalget tage stilling til om den unge er i
målgruppen. Du og den unge vil umiddelbart efter mødet få besked om optagelse/afslag.
Der er visitationsmøder første mandag i hver måned.
FORSAMTALE
Den unge vil snarest muligt efter optagelse, blive indkaldt til samtale med sin kommende
Forskole-lærer, til drøftelse af fremtidsmuligheder og videre forløb.
INFORMATIONSSAMTALE
Hvis du vurderer, at den unge endnu ikke er klar og har brug for flere informationer om Forskolen, er du altid velkommen til at kontakte os for aftale om en informationssamtale. Her vil det
ofte kunne afgøres om den unge er i Forskolens målgruppe og hvad der skal fokuseres på, før en
eventuel indstilling laves.
Vi holder informationsmøde for de unge og deres forældre i uge 5.
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