PRAKTISKE OPLYSNINGER:
Adresse: Haraldstedvej 47, 4100 Ringsted
STU-PRAKTIK /TILMELDING:

STU på
Læringsakademiet
RPHS

Der kan arrangeres besøg gennem hele året. Vi har løbende indskrivning.
AFKLARINGSFORLØB – i op til 12 UGER:
20.000. kr. pr måned.
Ved aftale om et forløb eller besøg, kontaktes
Afdelingsleder
Birgit Ellegaard
birgit@rphs.dk
40107274

Afklaring af elevens:
- uddannelsesmuligheder
- personlige og sociale resurser
- faglige kompetencer

Hvem er vi og hvad kan vi?

Vi tager udgangspunkt i den unges behov som f.eks.:

Med baggrund i mere end 30 års erfaring og et solidt fundament i

-

bo/undervisning.

skoleformen, har Ringsted Produktionshøjskole oprettet en STU afdeling –

-

menuplanlægning, indkøb og madlavning.

Læringsakademiet. Det er primært for kommunalt visiteret elever, men der

-

hygiejne og rengøring.

-

samfundet og dig.

-

dansk i praksis

-

hverdags- og diplommatematik.

I løbet af de uger, vil vi afklare elevens faglige, sociale og personlige
kompetencer. Eleven vil alt efter behov og tidligere tiltag blive tilbudt:

-

ekskursioner og studieture i ind-og udland.

-

grundlæggende IT.

Screening i dansk og matematik

-

skriftlighed og hjælpemidler.

Læseudredning og/eller matematikudredning

- kost, motion og fritid.

Afklaring af læringspotentiale/behov

-

er også mulighed for at udrede og afklare de elever, der endnu ikke har
fået fodfæste til at gå i gang med en ungdomsuddannelse. 12-ugers
forløbet vil primært foregå på Læringsakademiet.

budget, borger.dk/nem ID og digital post.

Observationsrapport angående funktionsniveau

Uddannelsesplanen danner grundlag for din daglige skolegang. Dine
En del af afklaringsforløbet bliver også en præcisering af læringsprofilen.

lærere vil støtte dig i de opgaver som du får. Ydermere udleveres dit
eget personlige skema hver uge, så du ved, hvad du skal og hvilke
kommende udfordringer der er. Det er lavet specifikt, så dine behov
bliver tilgodeset. Undervisningen foregår i et lille og trygt nærmiljø med
en klar struktur og genkendelighed i hverdagen.

