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Skolen, hjemsted og lovgrundlag

2014/15

Ballerup/Herlev Produktionshøjskole har til huse på Lautrupvej 6A, 2750
Ballerup. Ballerup/Herlev Produktionshøjskole er en selvejende institution,
der i sit virke er uafhængig, jf. lov om produktionsskoler, § 5 (lovbekendtgørelse nr. 623 af 22. juni 2001). Skolen er etableret i overensstemmelse
med loven om produktionsskoler beskrevet i § 1 og 2.:

§ 1.
Produktionsskoler tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk
arbejde og produktion. Tilbuddet gives til unge under 25 år, som ikke har
gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse, eller har haft afbrudt en
ungdomsuddannelse.
Stk. 2. Tilbuddet skal styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre
deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked, herunder til beskæftigelse i fleksjob, skånejob eller lignende.
Tilbuddet skal endvidere bidrage til at udvikle deltagernes interesse for og
evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.
Stk. 3. Tilbuddet tilrettelægges med særligt henblik på, at den unge opnår
kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse.

§ 2.
Produktionsskoletilbud omfatter praktisk arbejde, produktion og teoretisk
undervisning i tilknytning hertil.
Den teoretiske undervisning skal være af betydeligt omfang og i størst muligt omfang integreres med det praktiske arbejde.
Stk. 2. I tilbuddet skal indgå uddannelses- og erhvervsvejledning.
Stk. 3. Tilbuddet skal fortrinsvis have relation til fagområder inden for de
erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelser.
Stk. 4. Til unge med behov herfor skal tilbydes undervisning, der styrker
deltagernes grundlæggende færdigheder.
Stk. 5. I tilbuddet kan endvidere indgå:
1) Praktik af kortere varighed i privat eller offentlig virksomhed.
2) Ekskursioner og udvekslingsophold.
3) Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.
Stk. 6. Indtil 1/3 af et produktionsskoleforløb kan anvendes til undervisning,
uddannelser og kurser, som er oprettet ved eller i medfør af en uddannelseslov.
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Ballerup/Herlev Produktionshøjskole undervisningstilbud tager desuden
udgangspunkt i Undervisningsministeriet bekendtgørelse nr. 683 af 11. juli
2000 om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud mv.
Skolen er en selvejende institution og refererer direkte til undervisningsministeriet.
Skolen modtager grundtilskud fra både Herlev og Ballerup kommuner.
Ballerup/Herlev Produktionshøjskole har plads til ca. 140 elever.
Skolen har løbende ind- og udslusning af elever.

Skolens ledelse

§ 3.
Stk 1. Bestyrelsen varetager skolens overordnede ledelse, jf. lovens § 6,
og den daglige administration varetages af skolens forstander, der tillige
har det pædagogiske ansvar, jf. lovens § 7.
Stk 2. Hvad angår bestyrelsens opgaver henvises til de gældende bestemmelser herom i lov om produktionsskoler.
Der afholdes bestyrelsesmøder fire gange årligt.

Bestyrelsen

Vedtægter for den selvejende institution Ballerup Herlev Produktionshøjskole.

§ 4.
Stk. 1. Bestyrelsen består af 11 medlemmer, der udpeges eller vælges
således:

•
•
•
•
•
•

2 medlemmer udpeges af Ballerup kommunalbestyrelse
2 medlemmer udpeges af Herlev kommunalbestyrelse
2 medlemmer udpeges af DA og LO i Ballerup kommune
2 medlemmer udpeges af DA og LO i Herlev kommune
1 medlem udpeges af medarbejderne ved skolen
1 medlem udpeges af ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Ballerup
kommune

•

1 medlem udpeges af Børne- og Kulturforvaltningen i Herlev kommune

En elev, som er indskrevet på produktionshøjskolen, deltager i bestyrelsens møder dog uden stemmeret.
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Målsætning, visioner og værdier
Målsætning

BHP vil igennem den daglige virksomhed tage udgangspunkt i den enkelte elevs ønsker, forudsætninger og behov for at bidrage til, at eleven bliver motiveret og bedre
rustet til at påbegynde en kompetencegivende uddannelse og/eller finde sin plads på arbejdsmarkedet.
BHP vil tilbyde individuelle undervisningsforløb, hvor
produktion og undervisning er naturligt integreret i hinanden.
Det er skolens mål at have et læringsmiljø, hvor eleverne
erhverver sig de nødvendige sociale, personlige og faglige kompetencer for at kunne vælge uddannelse eller
arbejde efter opholdet på BHP.
Undervisningen skal endvidere bidrage til at udvikle elevens interesse for og evne til aktivt at medvirke i et demokratisk samfund samt fremme international forståelse.
Derudover skal undervisningen bidrage til deltagernes
forståelse af et godt arbejdsmiljø fysisk som psykisk.

Visioner, værdier

Vi vil skabe et demokratisk læringsrum, hvori eleverne
har mulighed for at udvikle sig under frihed og ansvar i
et socialt arbejdsfællesskab, hvori eleven kan finde egne
værdier og normer i en demokratisk sammenhæng.
Det er skolens opgave at styrke de unges engagement,
ansvarsfølelse og selvværd, således at de bliver i stand
til at sætte sig mål på det uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige og samfundsmæssige plan og gennemføre
denne målsætning.
Den daglige produktion og læring skal skabe grobund for
succesoplevelser og synlige resultater.
Vores lærings-og arbejdsmiljø skal være baseret på de
grundlæggende værdier: fællesskab, nysgerrighed, tillid,
åbenhed, respekt og ærlighed.
Vi vil udvise omsorg og give os tid til den enkelte. Vi vil
opbygge tillidsfulde relationer og styrke den enkeltes
selvværd.
Vi vil have et højt fagligt niveau, så vi yder det bedste for
den unges erhvervelse af kompetencer og færdigheder.
Via samarbejde og fælles ejerskab til skolens aktiviteter
vil vi skabe et levende og ansvarligt lærings- og
arbejdsmiljø.

Skolens grundlæggende værdier tager
udgangspunkt i:
- Fælleskab
- Nysgerrighed
- Tillid
- Åbenhed
- Respekt
- Ærlighed
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Pædagogisk fundament, elever/målgruppe
Pædagogisk fundament

Traditionelt er produktionsskolen
pædagogiske fundament knyttet til
mesterlærens læringskultur og højskolernes værdi – og læringsfelt. På
produktionsskolen får de unge mulighed for at lære på en anden måde
end den, de har mødt i andre skoleformer. På produktionsskolen møder
eleverne en pædagogik, der tager
udgangspunkt i praksis – i at skulle
udføre et reelt arbejde og bruge sine
praktiske, kreative eller tekniske
evner til at producere noget, andre
gerne vil købe. De deltager i et forpligtende arbejdsfællesskab, hvor de
tilegner sig sociale kompetencer og
oplever anerkendelse og nødvendighed som centrale begreber.
I takt med udviklingen i samfundet
har flere pædagogiske områder
været aktuelle at drage ind, når
elevernes vækst og udvikling har
skullet tilgodeses.
Der kan ikke ske læring, hvis der
ikke er gensidig tillid og tryghed. Her
kommer relationspædagogikkens
principper om at skabe grobund for
vækst og anerkendelse ind.
Eleven skal kunne mærke og erfare,
at nogen vil dem noget, at deres
evner og kompetencer bliver set og
er brugbare.
Vi er forskellige som mennesker i,
hvordan vi lærer bedst jf. teorien om
læringsstile.
Vi skal som lærere indtænke de
mange indgange, når nyt stof skal
indlæres. Er eleven overvejende visuel, auditiv, skal det taktile og intrapersonelle i centrum eller taler andre
ting for om eleven skal have en anden mulighed for at kunne udtrykke
sig og bidrage til produktionen.

2014/15

Flow-teorien er også vigtig, når udvikling skal ske. De opgaver eleven
præsenteres for skal være så tilpas
i forhold til elevens forudsætninger,
at der er udfordringer men ikke
for svære forhindringer, så eleven
opnår succes og dermed anspores
til at arbejde videre.

Elever/målgruppe

Skolens målgruppe er unge mellem
15 og 25 år, som ikke har gennemført eller ikke umiddelbart er i stand
til at gennemføre en ungdomsuddannelse.
Målgruppen kan beskrives således:
- De frafaldstruede: Unge, der har
påbegyndt en ungdomsuddannelse,
men som af forskellige årsager (faglige, sociale og/eller personlige) ikke
er i stand til at gennemføre uddannelsen.
- Unge med behov for afklarende
forløb: Unge, der efter afslutningen
af grundskolen ikke er klar til at gå i
gang med en ungdomsuddannelse.
- De utilpassede unge:
• Unge, der ikke har haft en normal
skolegang i grundskolen (pjækkeri,
omsorgssvigt, adfærdsproblemer
m.m.) og af den grund ikke kan profi-tere af de ordinære uddannelsessystemer.
• Unge, der pga. voldelig og kriminel
adfærd ikke er i stand til at gå i gang
med eller fastholde et uddannelseseller beskæftigelsesforløb.
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Undervisningen
Kombinationsforløb

Kombinationsforløb giver produktionshøjskolens elever mulighed
for at deltage i et autentisk forløb
på en erhvervsskole (teknisk skole,
handelsskole, SOSU skole mv.)
samtidig med, at de er tilknyttet
produktionshøjskolen.
Kombinationsforløbene
letter
elevernes overgang fra produktionshøjskolen til erhvervsskolen, fordi
eleven er bedre forberedt på krav og
arbejdsgange på erhvervsskolerne
og derfor har mindre risiko for at frafalde.
I samarbejde med andre produktionsskoler på Vestegnen har Ballerup/Herlev
Produktionshøjskole
gennemført kombinationsforløb med
Cph West i Ballerup og TEC Ballerup
samt KTS Herlev. Der er skrevet samarbejdsaftaler med Slagteriskolen
i Roskilde, Københavns Tekniske
skoler og SOSU skolen i Brøndby.
Derudover har skolen mulighed for
to gange to uger årligt at deltage i et
større samarbejde i Region Hovedstaden med de øvrige produktionsskoler og erhvervs og ungdomsuddannelser.
Det forventes, at erhvervsskolerne
og produktionsskolerne i fællesskab
på sigt kan etablere kombinationsforløb inden for hovedparten af erhvervsuddannelsernes 7 indgange
samt til Social og Sundhedsuddannelserne og Erhvervsgrunduddannelsen (EGU).

Øvrige
undervisningsaktiviteter

Sideløbende med den undervisning,
der foregår på værkstederne, de
ovennævnte tilbud om almenundervisning og kombinationsforløb med
erhvervsskolerne, tilbyder produktionshøjskolen en række øvrige un-

dervisningsaktiviteter:

Deltagerråd

BHP har et deltagerråd, bestående
af en elevrepræsentant og en suppleant fra hver linje. Eleverne inddrages mest muligt i planlægnings- og beslutningsprocesser, der
vedrører skolens dagligdag og drift.
Det overordnede formål med deltagerrådet er at varetage elevernes
interesser, imødekomme nye forslag
og implementere nye tiltag. Målet er,
at eleverne lærer at tage medansvar og udføre opgaver, der kræver

gaver i årets løb: Festudvalg i forbindelse med skolens to elevfester og
julefrokost.
Til skolens to åbent hus arrangementer har deltagerrådet også en
række ansvarsområder. De skal i
samarbejde med de øvrige elever
og lærere på deres linje udtænke
en promoveringsplan, så linjen kan
opnå mest mulig salgssucces.
På fællesmødet for alle skolens
elever og lærere, som afholdes hver
fredag morgen, informerer deltagerrådet resten af skolen om, hvad de
beskæftiger sig med.
Endvidere kan elevrådet behandle
eventuelle problemstillinger.
Hvis skolen har afholdt foredrag e.l.
i den foregående uge, kan deltagerrådet evaluere disse med resten af
skolen.

Ekskursioner

Skolen eller de enkelte linjer arrangerer ekskursioner med fagrelevante undervisningsaktiviteter.

overblik og planlægning.
Deltagerrådet vælger en formand og
næstformand. Formanden sammen
med lederen står for indkaldelser
og udformning af dagsordener. Derudover udpeges en elevrepræsentant, uden stemmeret til skolens bestyrelse, jf. lovens § 6, stk. 2, 4. pkt.
Deltagerrådet ledes af en udvalgt
lærer fra skolen, der fast følger og
støtter dem.
Deltagerrådet har en del faste op-

Praktik af kortere varighed
I produktionsskolens tilbud kan indgå praktik af kortere varighed i
offentlig eller privat virksomhed i op
til 8 uger i alt.
Vi har på Ballerup/Herlev Produktionshøjskole obligatorisk erhvervspraktik i to gange to uger fordelt på
efterår og forår.
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Undervisningen
Andre
undervisningsaktiviteter
•

•
•
•
•
•
•

•

Emneuger, hvor hele skolen,
de enkelte linjer eller på tværs
af linjer fordyber sig i et særligt
emne eller produktion.
Sportsaktiviteter for alle en eftermiddag ugentligt.
Musikarrangementer enten med
elever fra huset eller eksternt.
Sociale arrangementer i form af
eftermiddags/aftenarrangementer.
Foredrag med relevante faglige
eller samfundsmæssige indlæg.
Filmfremvisninger.
Åbent hus, som finder sted to
gange årligt, hvor elevernes
pårørende og andre har mulighed for at se og købe, hvad
eleverne har produceret.
Skolefester to gange årligt .

Forløbssamtaler
Lærer/elev

I det daglige er læreren en vigtig
medspiller, når eleven vejledes.
Læreren har den primære kontakt til
eleven og kan gennem formelle som
uformelle samtaler vejlede eleven.
Skolen gennemfører en formel samtale mellem elev/lærer, når eleven
påbegynder
uddannelsesforløbet
(introsamtalen) og derefter hver 3
måned.
Samtalerne skal dokumenteres via
Eros2, og der skal vedlægges en
handlingsplan i elevens journal. Ved
disse samtaler arbejdes der også
med en RKA vurdering.
Læreren kan udover dette have individuelle samtaler med eleven.
Hver gang en samtale finder sted
skal læreren vedlægge et notat i
elevens mappe/i Eros2.

Målet med samtalerne er, at læreren
får et helhedsorienteret billede af
eleven, og elevens ønsker og personlige og faglige kompetencer
kortlægges. Det gavner den daglige vejledning, hvor eleven spores
ind på sine evner og muligheder i
forhold til uddannelse og arbejde.
Målet med samtalerne er, at læreren
får et helhedsorienteret billede af
eleven, og elevens ønsker og personlige og faglige kompetencer kortlægges. Det gavner den daglige vejledning, hvor eleven spores ind på
sine evner og muligheder i forhold til
uddannelse og arbejde.

Vejledning

Skolen har 2 1/2 fuldtidsvejledere ansat, som varetager den overordnede
vejledning i samarbejde med linjelæreren med hensyn til udslusning i
videre uddannelsesforløb. Eleverne
kan frit konsultere vejlederne i forbindelse med afklaring, oplysning
og viden om uddannelser og helt
konkret angående ansøgninger til
uddannelser, jobs mv. Samtidig kan
vejlederne formidle praktik- og kombinationsforløb for eleven. Produktionsskoleeleverne er generelt kendetegnet ved et særligt behov for
vejledning, og skolen ser det i den
forbindelse som vejlederens opgave
at være med til at skabe de bedst
mulige betingelser for de unges uddannelses- og karrieremuligheder.

Porteføljemappen

Hver elev udstyres med en porteføljemappe, som opbevares på
skolen. I mappen samler eleven dokumentation for de projekter, der er
gennemført. Det kan være i
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Undervisningen
form af billeder, cd’er og tekst eller
andet. Formålet med mappen er, at
eleven har konkret bevis for sine erhvervede kompetencer, og desuden
kan indholdet danne baggrund for
produktionsskolebeviset, som eleven modtager efter endt forløb.
Mappen kan ligeledes bruges ved
optag i videre uddannelsesforløb,
som grundlag for RKA.

Udslusningsstrategi

Et af produktionsskolens mål er, at
eleverne enten går i gang med en ungdomsuddannelse eller får arbejde.
Linierne er ikke valgt ud fra hvilke
områder af arbejdsmarkedet, der er
præget af arbejdsløshed, men ud
fra ønsket om at have en bred vifte
af tilbud, der kan virke attraktive på
mange forskellige elever. Den brede
sammensætning af linier giver også
en bred elevsammensætning. Herigennem får man et varieret socialt
liv på skolen og en skole, som er
præget af frugtbare forskelligheder.
Eleverne går på skolen for at blive
mere modne, mere bevidste om deres fremtidige valg, for at få mere
selvværd og selvtillid. Derfor handler
det ikke kun om at gøre eleverne
parate til at tage bestemte uddannelser, men i højere grad om at
gøre eleverne bevidste om deres
kvaliteter og få dem videre i uddannelse og arbejdsliv.
Hvert år afholdes en erhvervssuge i
jan/feb måned, hvor skolen inviterer
foredragsholdere fra forskellige erhverv og uddannelser, som en hjælp
til valg af uddannelse og jobsøgning. Desuden besøg på forskellige
virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Arbejdsmiljø og regler

Skolen overholder de regler, der er
på arbejdsmiljøområdet og holder
sig gennem arbejdsmiljørepræsentanterne løbende orienteret om udviklingen på området.
Vi prioriterer et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Vi ønsker en høj grad af
ansvarsfølelse og agtpågivenhed
hos alle medarbejdere og elever for
at forebygge ulykker og sundhedsfare.
Der må ikke ryges på skolen.
Det er ikke tilladt at bruge eller handle med nogen former for euforiserende stoffer herunder hash på skolen.
Brud på reglerne betragtes som alvorlige og medfører øjeblikkelig bortvisning fra skolen.
Mobning og sexchikane eller anden form for overgreb er forbudt på
skolen, og der gribes øjeblikkeligt
ind, hvis det opstår.

Forplejning og pauser

Skolen har en kantine, hvor der sælges lette frokostretter desuden står
køleskabe og microovne til rådighed
så eleverne selv kan medbringe/tilberede mad.
Eleverne har 45 minutters spisepause fra kl. 11.45-12.30.
Skolen serverer morgenmad fra
kl. 8.00-8.40 og frugt i formiddagspausen kl. 10.15-11.30. Eleverne
betaler selv for denne ydelse over
deres løn.
Der er desuden en
eftermiddagspause kl. 14.00-14.15.
Indkrydsning sker i administrationen
kl. 8.00-8.10 hver morgen.

9
4 /15

Undervisningen på de enkelte linjer
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Undervisningen omfatter integration af praktisk og teoretisk arbejde.
Arbejdsopgaverne er reelle indenfor de enkelte linjers fagområde.
Arbejdsopgaverne bliver udvalgt og tilrettelagt, så de indgår som en integreret del af undervisningen.
Det er den enkelte linjelærer, der har det overordnede ansvar for, at de
arbejdsopgaver, eleverne påtager sig, er i overensstemmelse med de ønsker, behov og potentiale, der er hos eleverne.
Det skal samtidig være opgaver af vekslende sværhedsgrad for at sikre,
at der for den enkelte elev er både faglige og personlige udfordringer og
udviklingsmuligheder.

•

Arbejdet definerer personlig status og identitet.

•

Arbejdet giver den enkelte elev en tidsstruktur.

•

Arbejdet giver fælles oplevelser.

•

Arbejdet binder personer til fælles mål.

•

Arbejdet fordrer handling og aktivitet.

Afsætningen af produkterne/ydelserne sker på almindelige markedsvil-kår,
og det er den daglige ledelses ansvar, at det ikke giver anledning til konkurrenceforvridning.
Den enkelte linje skal hvert år udarbejde en årsplan og en produktionsplan,
som skal være ledelsen i hænde medio juli hvert år.
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Grafisk Design arbejder med forskellige former for visuelle udtryk og kreativ
formgivning enten på papir, pap, stof eller på skærmen.
Eleverne lærer at bruge computerprogrammer så som Adobe Photoshop,
InDesign og Illustrator og får en grundliggænde viden om, hvordan en grafisk designer arbejder.
Gennem produktioner for eksterne og interne kunder samt projektorienterede opgaveforløb udvikler eleverne færdigheder i både design,
kommunikation, formidling og markedsføring. Eleverne lærer også at samarbejde med kunder, tage ansvar, modtage og give kritik samt arbejde
under deadlines.
I løbet af året vil eleverne komme igennem flere forskellige grafiske genrer,
f.eks. brochurer, flyers, visitkort, designlines, magasindesign, bogopsætning, billedmanipulation, hjemmesidedesign, plakater, logodesign m.m.
De får også en forståelse af hele processen fra idé til det færdige produkt,
og får gennem produktionen selvtillid og succesoplevelser.
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Foto
På fotolinjen får eleverne blandt andet kendskab til grundlæggende fototeknik, kameraets funktioner og indstillingsmuligheder. Vi arbejder med
billedbehandling i Photoshop, arbejder med lyssætning med flash-anlæg
og lamper i studie.
Eleverne får fotoopgaver fx over et tema, og arbejder med forskellige
fotogenrer som reportage-, portræt- og arkitekturfotografi m.m. ud fra og
i de daglige produktioner. Desuden er kundeopgaver med kundepleje og
kundekontakt en væsentlig del af forløbet.
Sideløbende med den faglige produktion på linjen er det en af skolens
vigtigste opgaver, at uddannelsesafklare eleverne og forberede dem på de
krav, som de forventes at kunne opfylde på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet.
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Medie -og eventlinjen er et arbejdende værksted, hvor produktion, undervisning og udvikling af livsfærdigheder udgør en integreret helhed. Medie
-og eventlinjen har planlægning, kommunikation og formidling som omdrejningspunkt for både arbejde, produktion og læring.
Her arbejder vi med medier og eventmanagement, lærer noget om
markedsføring ved at afprøve det hele i praktiske produktioner.
Vi arbejder med:
•
•
•
•
•
•

Idéudvikling og planlægning
Markedsføring og strategi
Afholdelse af events, koncerter og andre arrangementer
Medieproduktion, fx: foto, film og lydproduktioner
Innovation, nytænkning og spontanitet.
Usædvanlige opgaver

For samtlige af linjens produktioner – hvad enten de er bestillingsopgaver
eller ej – gælder det, at eleverne arbejder med følgende fire elementer i
arbejdsprocessen:
1.beslutning 2. planlægning 3. udførelse 4. Værdsættelse
Eftersom eleverne beskæftiger sig med formidling i bred forstand medfører
det, at der er en stor del afledt læring. Fordi eleverne kommer gennem følgende, kommer de til at stifte bekendtskab med nyt stof gennem:
•
•
•
•

Research af emner/ temaer
Kontakt til mennesker og miljøer
Samarbejde med nye mennesker
Beslutning om, hvilken måde, og med hvilket medie,
der bedst formidles

Produktioner
Koncertaftner
Visuals
Musikfestival
Lyttecafe´
Kræmmermarked
Ung Aktion
Og mange flere!
På medie-event-linjen interesserer vi os for dét der rør sig i vores virkelighed - vi forsøger at tage stilling og påvirke verden omkring os. Vi arbejder
med projekter, der kan glæde og gavne andre

13
4 /15

Musik & Producer
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Vi arbejder med musik, sammenspil og lydproduktion i alle afskygninger,
primært på Mac computere. Med hovedvægt i Logic 9.1 og div. software
instrumenter/ plug-ins. Eleverne lærer grundlæggende at producere musik
fra den planlæggende fase til indspilning i vore studier, med mixing og mastering af resultatet. Vi arbejder også med sammenspil, harmoni, teknik og
rytmelære.
Vi komponerer/producerer livelyd, lyd til film, teaterforestillinger og underlægnings musik.
Lyd/musik/producer linjen har tre studier til rådighed, A, B og C studie til
indspilning og undervisning. Yderlige har vi vores store linjerum med computere til hver elev. Vi arbejder både med de musikpædagogiske og praktiske/ tekniske elementer i musikken.
Musik- og Producerlinjen står for musikalske indslag til skolens fællesmøder.
Musik- og Producerlinjen kan danne baggrund for videreuddannelse på
bl.a. Rytmisk Musikkonservatorium, MGK, lydtekniker samt film- og musikuddannelserne.
Musik/Producerlinjens guitar værksted, står for vedligeholdelse af linjens
udstyr/instrumenter. Eleverne lærer at justere og opsætte strengeinstrumenter samt fejlfinde og reparere øvrigt udstyr. Alle kan kontakte linjen som
gerne tager imod produktioner udefra. Værkstedet har et mål om at købe
kvalitetsinstrumenter som trænger til en kærlig hånd og sælge dem videre
efter de er renoveret.
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Film/TV
Film/TV-linjen arbejder med at give eleverne kompetencer, redskaber
og viden til videre forløb, både til uddannelse og/eller arbejde.
Film/TV-linjen tager udgangspunkt i elevens interesse og daglige brug
af levende billeder, samt deres brug af mediesamfundet varierende og
mangfoldige tilbud.
Med interne og eksterne produktioner kan eleven ruste/styrke sig til
færdigheder vha “Learning by doing” princippet.
Eleverne erhverver sig færdigheder i forskellige animationsværktøjer, grafiske programmer, betjening af Adobe Photoshop og Apple Motion.
Ved selv at producere, levende billeder, får eleven en grundlæggende
og professionel indføring/forståelse og redskaber til at arbejde
teoretisk, teknisk og praktisk i billedmediets enorme muligheder.
Eksempler på produktioner kan være, Reklamer, Musikvideo, Infoskærm
Infospots og Firmaprofiler, undervisning i folkeskoler og lign.
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Design & Blomsterlinjens indhold og arbejdsopgaver:
På D&B laves der produktioner til både det lokale erhvervsliv og til private
personer. Der fremstilles blomsterbuketter i forskellige prisklasser, dekorationsopgaver i form af blomsteropsatser, udsmykning af butiksvinduer eller
større opgaver som pyntning af lokaler til firmafester. D&B designer og
fremstiller også tøj efter mål. På værkstedet bliver der bl.a. syet konfirmationskjoler, diverse festkjoler, udklædningstøj til børn og meget andet.
Derudover fremstilles der alverdens ting og sager som f.eks. smykker,
tasker, linoleumstryk på stofnet, figurer af silk clay, julepynt. Som noget
nyt har værkstedet fået en ovn til brændning af glas og ler, hvilket vil sige
at værkstedet f.eks. har mulighed for at fremstille sine egne glas-perler til
produktion af smykker, lerskåle m.m.

Værkstedslære

Eleverne på Design & Blomster tilegner sig læren om de forskellige blomsterarter, binderi, kunsten at opbygge en blomsterdekoration, behandling af
blomster og planter, indpakning og aflevering af buketter m.m.
Eleverne er også med, når der skal tages mål af en kunde. De lærer de
grundlæggende principper i mønsterkonstruktion og tilretning på kunden
i form af prøvemodeller i lærred samt i det endelige stof. Eleverne guides
grundig i at beherske en symaskine og en overlocker.
Aflevering af opgaver giver stor personligt udbytte og udviklingsmuligheder
samt stolthed ved at producere noget, som gør mange kunder glade.

Sociale kompetencer

Hos D&B gør vi meget ud af at bygge de sociale kompetencer op hos
eleverne. Hver mandag begynder vi dagen med en runde, hvor alle hører
hvad hinanden har lavet i weekenden. Det er vigtigt, at alle bliver hørt og
tør sige deres mening uden at blive chikaneret.
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På Sundhed- og pædagogiklinjen dækker vi det menneskelige spekter fra
vugge til krukke. Det vil sige at vi arbejder med mennesket gennem hele
livet.
Vi sigter mod at give eleverne en god forståelse og oplevelse af at arbejde
med mennesker indenfor de pædagogiske- og sosu faglige fag, såsom
pædagog og sosu hjælper/assistent.
Vi udforsker begreber som relationer og kommunikation, empati og anerkendelse, psykologi og pædagogik i praksis gennem den daglige produktion, som skaber mødet med autentiske mennesker.
Vi har fokus på sammenhængen mellem kost, motion, krop og psyke.
Vi arbejder frem imod, at eleven bliver bedre til at forholde sig til at bruge
sig selv, til at se egne styrker og tage initiativ i forhold til arbejdet med
mennesker. Dette sker igennem samarbejde med diverse daginstitutioner,
ældrecentre og plejehjem.
Metoden er et projektorienteret og dialogbaseret arbejdsfællesskab - gennem planlægning, gennemførsel og evaluering af linjens produktioner.
I tæt samarbejde med Social- og Sundhedsskolen tilrettelægger vi årligt
et kombinationsforløb, hvor eleverne er på Social- og Sundhedsskolen i
Brøndby. Kombinationsforløbet er obligatorisk og meritgivende til grundforløbet på Social- og Sundhedsskolen.
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Mål og formål

Linjen er målrettet mod de unge, der gerne vil have en uddannelse indenfor
håndværksfagene. Der lægges stor vægt på at vække en interesse der er
målrettet til en uddannelse. Der arbejdes meget bredt inden for bygge-fagene, og så vidt det er muligt i samarbejde med tekniske skoler. Samtidigt
vil eleverne også få lært at møde til tiden, yde en god arbejdsindsats og
være en del af fællesskabet. God tone og repekt for andre er en vigtig del
af dagligdagen. Linjen er opdelt i arbejde på værksted og ejendomsservice.

Faglig og kombineret undervisning

Varetages på værkstedet primært som projektorienteret undervisning i
forbindelse med værkstedets arbejdsopgaver. Disse opgaver kan være
som individuelle projekter eller i samarbejde med andre. Der arbejdes på
tværs af fagene, så man lærer vigtigheden af at have en tidsfrist i forhold
til andre. Gennem og i forbindelse med arbejdsopgaverne får eleven en
grundig introduktion og træning i de grundlæggende arbejdsprocesser,
materialelære, sikkerhedsbestemmelser og korrekt brug af maskiner og
håndværktøj.

Værkstedsopgaver

Ejendomsservice. Vedligeholde skolens bygninger indvendig: Efter behov
har eleverne mulighed for at følge ejendomsservice og vil gennem teori og
praksis få indblik i almindeligt vedligehold eksempelvis udskiftning af døre,
lave nye vægge, malerarbejde og div. vvs opgaver.

Kreativ snedkerlære

Arbejde ved arbejdsbord med mulighed for at være kreativ. Der laves fuglehuse, skærebrætter etc. kun fantasien sætter grænsen. Eleverne lærer at
tænke ”ud af boksen”, alm. snedkerlære samt indblik i eksotiske træsorter.

Tømrer-Snedker

Opgaver ud af huset. Cykelskur, carport, hegnsopsætning etc. Der undervises i materialevalg, beregning af materialer, avance og salg samt almindelig god opførsel hos kunder.

Bygningsmaler:

In- og eksterne maleropgaver udføres af eleverne under kyndig vejledning
af uddannet maler.
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STU
Uddannelsen er tilrettelagt i overensstemmelse med Lov nr 564 af 6/6
2007.
Særlig tilrettelagt undervisning for unge med særlige behov.
Uddannelsens formål er at styrke den unge til et aktivt og indholdsrigt voksenliv, om muligt at kunne fortsætte med uddannelsesforløb i det ordinære
uddannelsessystem og træde ind på arbejdsmarkedet og bidrage med sine
kompetencer.
Vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs ønsker og drømme, der præciseres i den årlige uddannelsesplan.
Der arbejdes med den personlige dimension – overgangen til voksenlivet,
botræning, indsigt i samfundsforhold og et aktivt fritidsliv. Den sociale dimension – selvforståelse, social forståelse og behovsforståelse. Den faglige dimension - forbedre grundlaget for fortsat uddannelse. I forløbet
indgår studieture og ekskursioner med fagligt og kulturelt indhold.
Gennem hele forløbet vil der være fokus på elevernes sociale liv og udvikling. Foruden den formelle undervisning i sociale færdigheder, samfundsforhold og almene faglige områder er stu-eleverne tilknyttet en af
produktionshøjskolens linjer.
Derudover er der mulighed for deltagelse i fritidslignende aktiviteter, kulturelle arrangementer, introture, fællesspisning med produktionshøjskolens
øvrige elever.
Når uddannelsen slutter efter 3 år modtager eleverne et kompetencebevis,
som beskriver det samlede uddannelsesforløb og opnåede kompetencer
(prøvebeviser, praktikbedømmelser/beviser, certifikater mm.)
STU-eleverne følger produktionshøjskolens kalender. Der er i STU-elevernes årsplan mulighed for at afholde efterårsferie samt vinterferie. Der kan
desuden være individuelle hensyn eller aftaler.
STU råder over et køkken, et stort undervisningslokale samt et kontor.
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Medarbejdere
Skolen har tolv linjelærere og to vikare samt to stulærere og 3 almen undervisere. Der er som regel to
lærere tilknyttet linjerne alt afhængig af antal/sammensætning af elever.
Derudover en IT-supporter/vikar, to kantinemedarbejder,
tre vejledere, administrativ leder, en pædgogisk leder,
to kontormedarbejdere i flexjob, en produktionsskolebaseret lærling i administrationen og en forstander.
Rengøringen varetages til dels af eleverne og en
rengøringsmedarbejder.

to gange månedligt.

Skolens linjelærere skal kunne undervise, rådgive og
vejlede en sammensat gruppe af unge i individuelle
undervisningsforløb. Flere af vore elever har desuden
en diagnose, som kræver yderligere kompetencer af
linjelæreren.

begyndelsen af skoleåret.

Ansvarsområdet er således omfattende og stiller store
krav til hver enkelt medarbejders faglige, pædagogiske
og menneskelige kvalifikationer. Det kræver engagement og vilje til fortsat udvikling af disse kvalifikationer.
Skolen lægger derfor vægt på løbende videreuddannelse på nævnte områder for medarbejderne for at
sikre, at alle er klædt på til at takle de mange udfordringer.
Skolen afholder pædagogiske dage, hvor alle medarbejdere deltager. Indholdet er varierende fra eksterne
oplæg, besøg på andre produktionsskoler eller uddannelsesinstitutioner, internt udviklingsarbejde eller andet
relevant af aktuel karakter.

IT- udvalg: varetager opdatering af hjemmeside og
holder styr på skolens it-udstyr.
Foredragsudvalg: tilrettelægger foredrag og events for
eleverne fordelt på skoleåret.
Aktivitetsdagsudvalg: tilrettelægger ugentlige tilbud
om motion for eleverne .
Introtursudvalg: Planlægger introtur for hele skolen i
Ernæringsudvalg: sørger for et sundt udvalg af mad i
kantinen.
PR-udvalg: udvikler strategier for salg af varer og udbredelse af skolens tilbud i lokalsamfundet.
Åbent hus udvalg: Planlægger og uddelegerer fælles
aktiviteter.
RKA-udvalg: udvikler og opdaterer Eros2, samtaleark
og Kompetencebeviser.
AMSU: arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalg.
Temaugeudvalg: Planlægger og uddelegerer funktioner i den årlige temauge.
Festudvalg: planlægning af personalefester.
Skolefestudvalg: Planlægger skolefester i samarbejde
med deltagerrådet.
Gaveudvalg: indkøb af gaver til medarbejdere og samarbejdspartnere.

Personalemøder afholdes én gang månedligt.
Udover uddannelse, kurser, foredrag mm. tilbyder
skolen kollegial supervision på.
Hvis en medarbejder af forskellige grunde måtte have
behov for individuel supervision eller psykologhjælp
råder skolen over tilbud af denne art.
Derudover tilbydes delvist egenbetalt massage med
jævne mellemrum.
De enkelte lærere er tilknyttet teams, som varetager
udvikling af produktionen på værkstederne samt almen vidensdeling. Der er afsat tid én gang månedligt til
denne aktivitet. Derudover er alle medarbejdere forpligtet på at deltage i mindst to udvalg, som afholder møder
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AMSU

AMSU er en del af skolens virksomhed. Formålet med AMSU er:
At sikre et formelt samarbejdsorgan mellem ledelse, medarbejdere og
elever.
At udbygge samarbejdet mellem ledelse, medarbejdere og elever med
henblik på yderligere at involvere medarbejdere og elever i fastlæggelse
og udmøntning af skolens målsætning.
At udvikle personalepolitiske rammer, som ansporer til medarbejderudvikling og som skaber fortsat lyst og motivation til at opfylde skolens målsætning.
At medvirke til at skabe de bedst mulige arbejdsvilkår samt sikre et godt
fysisk som psykisk arbejdsmiljø for såvel medarbejdere som elever.

Udvalgsarbejde

De forskellige udvalg på skolen opkvalificeres, så der sikres en kontinuerlig
progression .

Arbejdsmiljøcenteret

Arbejdsmiljøet på skolen er i fokus, så der sikres arbejdsro og engagementet hos den enkelte medarbejder sikres bedst muligt.

Køkkenlinje

Skolen har en vision for en køkkenlinje på skolen. Visionen er at kunne
udvide tilbuddene dels for eleverne, men også i forhold til at kunne udvide
produktionen.

Auto/Cykellinje

Skolen ønsker at åbne en ny linjie i 2015 indenfor auto og cykelmekaniker
området. Lokaler er til rådighed på Lautrupgård.

Markedsføring

For at skolens produktion og synlighed i lokalsamfundet og andre steder
styrkes, sættes kræfter ind på at markedsføre bedre i den kommende tid.
Bl.a. via skolens hjemmeside og opsøgende arbejde fra de enkelte linjer.

Temauge

For at styrke produktionen og samarbejdet på tværs af linjerne er en temauge for hele skolen planlagt igen i år.

Pædagogiske møder

Der er indført et pædagogisk møde hver måned for at sikre et forum, hvor
forskellige pædagogiske udfordringer med eleverne kan drøftes og spares
kollegialt.
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Real Kompetence Afklaring

Implementeringen af RKA systemet er godt igang på hele skolen.
Elektronisk foregår det via vores nye elevoplysningssystem EROS2 og i
praksis på forløbssamtalerne og ved fysiske RKA tavler på alle linjer.
Målet er at både lærere og elever kan følge elevernes udvikling gennem
delmål og mål.
Desuden kan der nemt udstedes et kompetencebevis ved elevens afslutning på skolen.

Fortsat fokus på produktionen som pædagogisk
grundelement
I forlængelse af tidligere års tiltag, arbejdes der fortsat med fokus på den
daglige produktion. Års- og produktionsplanerne er udgangspunkt for
dette.
Det er blevet gjort obligatorisk at Forstanderen løbende inviteres på
produktionsbesøg på alle linjer. Dette for at skabe et større perspektiv for
eleverne på det grundlæggende element: Den daglige produktion. Samtidig har Forstanderen en større mulighed for at følge og opleve skolens
gang på alle linjer.

Fællesskab og værdigrundlag

Personalet arbejder på pædagogiske dage og i det daglige med skolens
værdier og hvordan disse omsættes i praksis og benyttes i forskellige
situationer.
Den proces, der er sat i gang, opfølges kontinuerligt og anses for at skulle
være en integreret del af skolen.

Flere fælles elevarrangementer end tidligere

Fællesskabet værdsættes højt på skolen, og derfor arbejdes der på flere
fællesarrangementer på tværs af linjerne. Temaugen med stor indflydelse
fra Deltagerrådet. Arrangeres der to årlige eksterne musikkoncerter samt
diverse elev/forældrearrangementer.
Fredager opstartes med fælles skolemorgenmøde, info. fra linjerne på
skrift, elevrengøring på linjerne og afsluttes med fælles aktivitetsdag.

Fokus på vejledning og ny fraværsprocedure

Skolen har optimeret vejledningen gennem en projektstilling, for at sikre at
den enkelte elev følges tæt.
Vejlederteamet har i samarbejde med ledelsen udformet en ny fraværsprocedure for at sikre fremmøde og frafald – og derved en positiv udslusning
til uddannelse. Dette sker i et samarbejde mellem linjelærerne og vejlederne.
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Aktiviteter i 2014/15
August:

11.-12. Pædagogiske dage

September:

4. Forældre arangement
9.-11. Introtur
17.-18. STU messe Roskilde
22.-26. Praktik vejledning
29.-3. Praktiksøgning

Oktober

1. Pædagogiske dage
23. Musik arangement

November:

3.-14. Praktik
18. Udannelses træf Ballerup

December:

2.-3 Udannelses speed dating Ballerup
11. Elev julefrokost
19. Pædagogiske dage

Januar:

5. Pædagogisk dag
26.-30. Erhvervsuge
29. Studieaften m. tidligere elever.

Februar:

2.-6. Pratikvejledning
9.-13. Praktik søgning

Marts:
		

2.-13. Praktik

April:

7.-16. ZOOM festival
(Film/foto festival for produktionskoler)
23.-25. Årsmøde PSF

		
Maj:
Juni:

Juli:

		
		

2014/15

4.- 8. FSA
30. Åbenthus/musikarrangement
11.-12. Pædagogiske dage
22.-26.Temauge
25. Skolefest
2. Elevafslutning

Ændringer og nye aktiviteter opdateres løbende på skolens hjemmeside:
www.bhp-skole.dk
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