PRAKTISKE OPLYSNINGER:
ADD: Haraldstedvej 47, 4100 Ringsted

Afklaringsforløb på
”Læringsakademiet”

STU-PRAKTIK /TILMELDING:
Der kan arrangeres besøg på gennem hele året. Vi har desuden
løbende indskrivning. OBS! Der kan ved ekstraordinær
rejseaktivitet i forbindelse med praktikken forekomme en
egenbetaling.
AFKLARINGSFORLØB - 12 UGER:
20.000. kr. per måned
Kontakt: For at aftale et forløb eller besøg:
Forstander
Troels Brandt
troels@rphs.dk
2090 5103/8832 6345

Formålet er at afklare elevens:

Læringsakademiet v.
Søren Terp

Kim Jensen

soren@rphs.dk

kim@rphs.dk

8832 6344

8832 6352

- uddannelsesmuligheder
- personlige og sociale resurser
- faglige kompetencer

Hvem er vi og hvad kan vi?

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

På baggrund af mere end 30 års erfaring, og med et solidt

-

Bo/undervisning.

fundament i produktionsskoleformen, tilbyder Ringsted

-

Planlægning, indløb og madlavning.

Produktionshøjskole nu at udrede og afklare de elever, der

-

Samfundet og dig.

endnu ikke har fået fodfæstet til, at gå i gang med en

-

Sorg, krise og udvikling.

ungdomsuddannelse. Forløbet vil primært foregå på

-

Seksualvejledning.

”Læringsakademiet.” - RPHS´ STU-afdeling.

-

Undervisning i dansk i praksis og hverdagsmatematik.

-

Ekskursioner og studieture.(en i kvartalet)

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

-

Grundlæggende IT og hjælpemidler. (ViTre pakken)

-

Motion og fritid. (hobbyer)

-

Rengøring og hygiejne.

Screening i dansk og matematik

-

Bank, Borger.dk og digital post.

Læseudredning og/eller matematikudredning
Psykolog udredning

Undervisningen foregår i et nærmiljø med struktur og

Afklaring af læringspotentiale/behov

genkendelighed i hverdagen - med en faglig stærk profil.

Observationsrapport angående funktionsniveau

Derudover har vi muligheden for at tilbyde et intensivt
koncentrationstræningsprogram - Coqmed. Det er et pc-

En del af afklaringsforløbet bliver også en præcisering af

baseret program, der på 5-6 uger vil kunne give mulighed for

læringsprofilen og om nødvendigt efterfølgende at lære at bruge

forøget opmærksomhed og koncentrationsevne hos eleven.

IT hjælpemidler.

