Vil du gerne være med til at:
Lære mere om verden omkring dig.
Arbejde i små grupper.
Lære at klare dig selv. (Bo-træning)
Prøve dine evner af i praksis.
Komme på studieture i ind- og udland.
Have tæt kontakt til dine lærere.
Så er Læringsakademiet lige noget for dig.
Metode:
Vi laver ugeskemaer, så du ved, hvad der skal foregå og typisk
gennemgår vi dem fredag, hvor vi spiser frokost sammen.
Vores uger varierer en del, så der kommer nye udfordringer
hele tiden.
Uddannelsesplan:
Der bliver lavet en særlig uddannelsesplan, som passer til dig
og den kommer ikke nødvendigvis til at ligne den, de andre på
linjen har. Vi tager det ”særlige” i ”Særligt Tilrettelagt
Uddannelsesforløb” seriøst. Du kan også modtage
undervisning i f.eks. dansk og matematik.

Områder vi arbejder med:
Bo-træningen handler om at gøre dig klar til at flytte
hjemmefra, hvis du ikke allerede er det. Der er mange ting, du
skal kunne, når du skal bo for dig selv. Du skal vide noget om
rengøring, tøjvask, opvask, indkøb, økonomi, hygiejne og
madlavning m.m.
Studieture: Vi tager på 2 ture pr. år. Det er er typisk ture af 4-5
dages varighed og det er både i Danmark og i udlandet. Hvis
det overhovedet er muligt, bor vi, så vi selv køber ind og laver
mad osv.
Praktik
I løbet af uddannelsen skal/kan du komme i praktik, både på
skolen og andre steder. Det kan være på en arbejdsplads eller
på en uddannelsesinstitution. Praktikperiodernes længde er et
spørgsmål om, hvad du er frisk på og hvad praktikstedet
ønsker. STU-lærerne hjælper dig med at finde praktiksteder og
følger med dig til stedet, hvis du ønsker det.
Kontaktlærer
Du får en kontaktlærer, som er den lærer på Læringsakademiet,
der tager hånd om din uddannelse og går med til møder
sammen med dig.

Skolen:
Læringsakademiet er en del af Ringsted Produktionshøjskole.
Dette gør, at selv om vi er en lille afdeling, så er vi stadig en
del af noget større. Vi deltager i fælles arrangementer, i det
omfang der giver mening for vores elever.

