Nyhedsbrev juni 2022

Det er næsten sommerferie – 24. juni er sidste skoledag for eleverne på Erhvervsskolen af 2011. Inden
da har vi sagt farvel til 3. års eleverne, som bliver fejret i dagene inden med STU-hue, gaver, taler og
gæster efter eget valg.
I dette nyhedsbrev taler vi med to elever om deres forløb på Erhvervsskolen og hvad de skal
efterfølgende. Læs også om vores nye matrikler og de muligheder det giver for eleverne. Og så kan du
læse uddannelsesnyt og møde nogle af skolens nye medarbejdere i en kort præsentation.
Saltværksvej 58
Vores afdeling på Amager er netop flyttet fra Saltværksvej 191 til Saltværksvej 58 – en renoveret
herskabsvilla på godt 400 m2 med lyse, lyddæmpede lokaler og masser af plads til at eleverne kan
være sammen i grupper – men også finde en krog for sig selv. Huset indeholder bl.a. køkken,
billedkunstlokale, bevægelsesrum og e-sport lokale med plads til 15 elever. Det ligger 500 m fra
stranden/Den Blå Planet og har en stor have med naturstier og hyggekroge.
Besøg os, hvis du er i området – vi byder altid på kaffe i de smukke lokaler.

Natur, Krea og IT – de nye matrikler har plads til det hele
Det seneste år er der kommet nye matrikler til på Erhvervsskolen i takt med at skolen vokser. Det er en
tradition, at vi knopskyder efterhånden som de unge har nye ønsker og interesser, og derfor er det
meget forskellige steder, hvor vi tilbyder meget forskelligt indhold:

I Middelalderlandsbyen i Brøndby er eleverne i intern praktik midt i naturen – og i historiske
omgivelser. Landsbyen er et sted, hvor børn og voksne kan opleve hvordan man levede i
middelalderen, og vores unge er en del af medarbejderstaben, der sørger for vedligehold af området,
produktion af materialer og pasning af dyrene. De fungerer også som guider for skoletjenesten, mens
de optræder i middelalderdragter. P.t. nyder 11 unge godt af naturlivet, og der er muligheder for
elever fra alle kommuner.
Vi siger tak til Brøndby Kommune for at invitere os til projektet, og for det gode samarbejde.
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Rosenlund Islændercenter
I naturskønne Lynge ligger Rosenlund Islændercenter, hvor et hold unge hver uge træner med heste.
Holdet kalder vi ”Hesteri”, fordi det indeholder meget mere end blot at ride: Vi arbejder med
hesteadfærd, signaler og kommunikation, sikkerhed, hestemassage, detaljer omkring hestepleje og
naturligvis ridning. På Rosenlund arbejder man med samme hest hele dagen – og er ude i naturen med
et tydeligt læringsmål.

Det kreative hus ligger i et nyistandsat baghus på Frederikssundsvej, med privat have og åbne, lyse
arealer. Her har vi samlet alle de kreative fag, og skabt et hus med en særlig stemning.
Husets samlingspunkt er køkkenet og caféområdet, hvor vi har køkkenpraktik med undervisning af
professionel kok.
Matriklen rummer også et stort musiklokale, guldsmedeværksted og tegnelokaler. Her er
udstillingsplads til værkerne, der laves i Krea og der er kliniklokale, hvor der undervises i lash-lift og
extensions. Det kreative hus er et meget populært sted blandt de unge.

IT – STULab
Vi introducerede STULab i dette skoleår – og har løbende måttet ændre de fysiske rammer for at
tilpasse til den store søgning. Der er mange af vores unge, der kan se fordelen ved at lære
programmering, infrastruktur eller IT-support, fordi det bygger ovenpå deres eksisterende viden, og
måske især fordi det rummer realistiske jobmuligheder.
Derfor har vi indrettet to helt nye lokaler på Borups Allé med i alt 12 pladser. For at få adgang til de
hellige IT-haller, kræves at man har taget et IT-kørekort.
Det kan man på Bragesgade, hvor de fysiske rammer er opgraderet med flere m2 og nyt udstyr, i stuen
på Borups Allé og på Saltværksvej. I alt er der 50 pladser til rådighed for e-sport og IT på alle niveauer.
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Når de unge selv skal sige det
Vi har interviewet nogle af dette års afgangselever, for at blive klogere på hvordan de har oplevet
årene på Erhvervsskolen. Her er to af fortællingerne.
Celina, 26 år
Laust, 25 år
”Det har været en STU-uddannelse i mit tempo”
Laust startede på Erhvervsskolen i 2019. På det
tidspunkt var hans opfattelse, at STU var noget
for unge, som ikke kunne lægge to og to
sammen. Men ”det er blevet gjort til skamme”,
siger Laust nu hvor han er tæt på at afslutte sit
tredje år. Han ser STU som ”en livsuddannelse,
hvor jeg selv har fundet ud af hvad jeg kan klare
– og ikke kan”. For frem af bl.a. de kontinuerlige
samtaler med skolens fysioterapeut – som har
været Lausts personlige træner i alle tre år – er
der vokset den erkendelse, personlige udvikling
og motivation, som gør at han i dag ser meget
lyst på fremtiden.
Alle grundskoleeksaminer var i hus inden Laust
startede, og for ham har målene på
Erhvervsskolen handlet om netop den personlige
udvikling, opbygning af fysik, og ikke mindst at
blive afklaret i forhold til jobmarkedet.
Hvilket er lykkes i høj grad for ham: Laust har
sluppet den krykke, der tidligere var nødvendig
for at holde balancen og har igen og igen nået
nye fysiske mål med støtten fra sin personlige
STU-træner. ”Jeg er blevet presset i det tempo,
jeg selv ville. Og så er jeg blevet set.”
Jobafklaringen er også på plads efter et års
praktik i Irma, hvor Laust har prøvet forskellige
modeller af i forhold til arbejdstid, tempo og
pauser. Laust er meget vellidt på sit praktiksted,
og har gode muligheder for et flex-job efter STU.
Uanset hvad der venter efter 24. juni, så er Laust
ikke i tvivl – ”Jeg kommer til at få et fantastisk liv
med mit eget hus, kæreste og job.” Det kan ikke
overraske, at der i hans STU-hue skal stå ”Der er
kun en vej, og det er fremad”.
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”Jeg er blevet hjulpet gennem det hele”
Interviewet med Celina foregår på telefonen. For
hun er en travl ung kvinde i gang med at etablere
sig i en ny landsdel, efter hun sluttede sin STU for
nogle måneder siden.
Celina fortæller hvad tiden på Erhvervsskolen har
betydet for hende: ”Efter jeg startede, fik jeg
stabilitet og overskud i skolen. Det var med
hjælpen fra min kontaktlærer, at jeg fik en
hverdag op at stå – og blev ved, når det var
svært.” Daglige samtaler og lærere, der var tæt
på, blev en del af Celinas skolegang. ”Jeg fik ro,
og blev støttet i at få gjort ting, også privat. Der
var nogen, der ville mig det godt, og jeg har
følelsen af, at jeg er blevet hjulpet gennem det
hele.”
Noget afgørende for hende, var, at der ikke var
noget pres, og at der blev lyttet til hendes
ønsker, ”Jeg havde koreansk i et år, fordi jeg
havde behov for at arbejde med noget helt
andet. Og jeg kunne komme og bare være til
stede, når jeg ikke havde overskud. Det var
meget motiverende.”
Ved starten af STU-forløbet, vidste Celina ikke
hvad hun ville – udover at spille musik, som hun
også blev undervist i på Erhvervsskolen. Men så
begyndte hun at lave desserter i ADL-køkken, og
fik muligheden for at arbejde på sit eget niveau.
Og det var ”her jeg indså, at det var sjovt at
bage”. Kort efter blev der etableret en praktik
hos en af Nørrebros bagere, og her var Celina i
mere end et år. Hun fik afprøvet sine faglige
kompetencer, og samtidig blev det afklaret, hvor
mange timer dagligt Celina kan arbejde – og også
hvor flittig og målrettet hun er.
Fremtiden står med stor sandsynlighed på en
uddannelse på Zealand Business College, og
forhåbentlig en læreplads som konditor. Det er
Celinas mål for den nye fase af hendes liv.
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Hvem er vi – nye medarbejdere på Erhvervsskolen
Vi har sagt velkommen til flere nye ansigter i år. Dygtige undervisere, der alle bidrager med nye vinkler
og som har solid erfaring i arbejdet med unge. Der er også kommet nye, stærke lederkræfter til på
Saltværksvej.
Annette Salskov er afdelingsleder på Saltværksvej
Annette har Master i ledelse af uddannelsesinstitutioner, pædagogikum i
erhvervspædagogik, praktikvejlederuddannelse samt PD-modul i specialpædagogik.
Oprindeligt uddannet filminstruktør og cand.phil. i filmvidenskab.
Hun har 20 års erfaring som lærer, læringskonsulent, uddannelsesleder, forstander og
skoleleder. Senest på Københavns Tekniske Skole (NEXT), Glad Fagskole (STU),
Produktionsskolen i Greve/Høje-Taastrup og FGU-Skolen Øst.
Abelone Storm er kontaktlærer og underviser i biologi, matematik og hesteri på
Bragesgade
Abelone er uddannet B.Sc. i biologi ved KU og meritlærer i matematik og fysisk/kemi fra
Zahles Seminarium. Hun har 18 års erfaring fra udskoling og 10. klasse, og har ført elever til
eksamen de sidste 10 år.
Abelone er desuden uddannet ridepædagog og træner 1 ved Dansk Rideforbund.

Anni Godiksen er timelærer og underviser i OBU og udfører ordblindetest på Borups Allé
Anni er uddannet test- og ordblindelærer, og kan også skrive DSA og ernærings- og
husholdningsøkonom på CV’et.
Hun har tidligere arbejdet i AOF, KVUC og FVU-regi og desuden undervist tre år i Grønland.
Sideløbende med timerne på Erhvervsskolen er Anni sprogkonsulent på UC+.
Jacob Bruun er kontaktlærer og underviser i IT, STUlab & matematik på Bragesgade
Jacob er uddannet voksenpædagogisk underviser med speciale i programmering &
softwareudvikling, og har taget et modul på diplomuddannelsen i Neuropsykologi.
Han har arbejdet med undervisning af unge på EUX Data ved TEC, og har flere års erfaring
som udviklingskonsulent. Jacob har arbejdet med børn og unge som tropsfører i mange år,
og har også været aktiv cykelrytter på konkurrenceniveau.
Jan Rosenkrands er kontaktlærer og underviser i Middelalderlandsbyen
Jan er uddannet lærer med linjefag/linjefagskompetencer i biologi, billedkunst, historie,
geografi og idræt. Jan har desuden en Diplom i Ledelse.
Han har 22 års erfaring inden for specialområdet med særligt fokus på skolevægring, og har
tidligere arbejdet som uddannelseskonsulent. Jan har siden 1994 arbejdet med
historieformidling omkring middelalderen.
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Line Østerby er kontaktlærer og underviser i dansk og engelsk på Borups Allé
Line er uddannet lærer med linjefag i dansk, engelsk, musik og idræt og har erfaring i at
føre elever til FSA.
Hun har baggrund i folkeskolen og Københavner Akademiet for piger, og har især
beskæftiget sig med klasseledelse, konflikthåndtering og relationskompetence. Og så er
hun professionel sanger og musiker, og anvender musikken i den pædagogiske del af de
unges udvikling.
Maya Bræstrup er lærer og underviser dansk og engelsk i Middelalderbyen
Maya er cand.mag. i dansk og engelsk, og har undervist mange år i sine hovedfag og
samfundsfag.
Hun har undervist både på erhvervsskole, og som klasse- og faglærer i folkeskolen.
Desuden har hun mange års erfaring i arbejdet med sårbare unge og voksne, og fra
socialpsykiatrien.

Uddannelsesnyt
Tanja Molbech og Thomas Vørnle har begge tilføjet Master i Ledelse af uddannelsesinstitutioner til
deres CV denne vinter. Tanja er i forvejen uddannet lærer og har en BA i geografi og internationale studier
samt PD-modul i gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Thomas er ligeledes uddannet lærer og
cand.scient.soc., og har DISPUKs 2-årige narrative specialistuddannelse samt PD-modul i gennemgribende
udviklingsforstyrrelser.
Før sommerferien kommer hele personalegruppen på førstehjælpskursus, så alle er opdateret – også i at
kunne anvende de hjertestartere, der er på hver afdeling.
I efteråret er der en række af skolens lærere, der tager grundkursus i autisme/ADHD. Desuden er to af
skolens ledere i gang med Diplomuddannelsen i Ledelse.

Med venlig hilsen og god sommer

Thomas Vørnle
Leder af STU
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Tanja Hoffmeyer Molbech
Daglig leder af STU
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