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Navn
Adresse

Herning Produktionsskole
Gudhjemvej 2, 7400 Herning.

Telefon

97 26 70 11

E-mail
Hjemmeside

admin@ph-herning.dk
www.gohps.dk

Skolekode

657350

Herning Produktionsskole er en selvejende institution, der er godkendt efter lov om
produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 97 af 26/01/2017.
Bestyrelsen er skolens øverste myndighed og består af 5 personer:
Nils Hedegaard udpeget fra Erhvervsskolen Herningsholm.
Lone Børlum udpeget fra LO – Herning–Ikast.
Mads Schmidt Haagensen – specialudpeget fra SOSU.
Morten Knudsen udpeget fra DA.
Line Hillerup udpeget fra Herning Byråd.
Skolens vedtægter er godkendt af Herning Kommune, der yder det lovbestemte
grundtilskud til skolen.
Revisor: PricewaterhouseCoopers, Ålborg

Virksomhedsplanen er udarbejdet som et styringsværktøj for ledelse og medarbejdere.

Information om skolen.
Herning Produktionsskole er beliggende på Gudhjemvej 2, 7400 Herning samt
Svanekevej 1, 7400 Herning. Skolen har ca. 2500 m2. Desuden lejes en afdeling hos
Handelshuset, Herningsholm Erhvervsskole, samt en afdeling hos Bilka.
Produktionsskolen har følgende linjer:
Træ, Metal, Kantine, Grafik, Ejendomsservice, Pædagogik/omsorg, Outdoor, HGp og
Bilka.
Målgruppe:
Unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og ikke
umiddelbart er i stand til at gennemføre en sådan uddannelse eller har afbrudt en
ungdomsuddannelse.
De unge skal have afsluttet undervisningspligten.
De unge kan optages som led i kommunal aktivering.
De unge kan optages i forbindelse med et Særligt tilrettelagt undervisningsforløb.
De unge skal kunne drage nytte af opholdet på skolen.

Skolens dagligdag:
På HPS kan eleven få et praktisk og kreativt afklarings- og vejledningsforløb.
Gennem værkstedsbaseret undervisning får eleven mulighed for at finde ud af, hvad
eleven vil med uddannelse og arbejde.
Under forløbet bliver eleven tilknyttet en linje. Her beskæftiger eleven sig med
praktiske opgaver og den teori, der er vigtig for at kunne komme videre i en
ungdomsuddannelse.
Alle elever screenes ved indskrivning på skolen. Efterfølgende vil de almene
undervisere uddybe screening ved at lave en test, som kan belyse evt. vanskeligheder.
Eleven kan tilmelde sig individuel undervisning i dansk og matematik sideløbende med
opgaveløsning på linjen.
På skolen vil eleven også deltage i fælles aktiviteter: måltider, sport/fitness, lejrskole,
messebesøg, foredrag og virksomhedsbesøg. Skolen arbejder også aktivt med
undervisning i digital og demokratisk dannelse.
Skolen arbejder aktivt med mødestabilitet, i forbindelse med uddannelsesafklaring
samt afmelding til ungdomsuddannelse. Samlet arbejder vi aktivt med faglige, sociale
og personlige kompetencer, som forudsætning for at elevernes planer kan lykkes.
Samtidig arbejder vi systemisk med de forskellige udfordringer, som eleverne ønsker
hjælp til.
Der udarbejdes individuel elektronisk forløbsplan kaldet Nordplaner. Denne indeholder
oplysninger som linjeleder /vejleder skal bruge sammen med eleven i det kommende
forløb.
Mindst hver 6. uge bliver forløbsplanen revideret sammen med skriftlig evaluering af
indsats/indlæring på linjen.
Erhvervsuddannelsesreformen har udviklet på vores vejledning, idet vi arbejder
målrettet mod kompetenceafklaring i forhold til Grundforløb 2’s overgangskrav til
hovedforløb.
Skolen udsteder kompetencebeviser til elever ved afsluttet ophold. Kompetencebeviset
dokumenterer varighed og indhold af det konkrete forløb, og dokumenterer de
værkstedsfaglige kompetencer, som eleven har opnået under produktionsskoleforløbet.
Opholdet skal have til hensigt at afklare og opkvalificere eleven til uddannelse eller
arbejde. Når eleven forlader Produktionsskolen, er det målet at eleven er afklaret og
forberedt angående uddannelsesretning og karrierevalg. Produktionsskolen afklarer
først, om eleven kan indgå i et ordinært uddannelsesforløb. Hvis ikke det er tilfældet vil
skolen prøve at afklare til EGU uddannelse eller KUU.
Hvis det heller ikke er muligt, vil skolen afklare til STU eller et andet kommunalt
tilbud, som er passende for den enkelte.

Der kan være andre problematikker i elevens omgivelser/liv, der gør det vigtigt at
samarbejde med forældre, institutioner, kontaktpersoner, læger og andre vigtige
personer i elevens liv. Dette gør skolen, under nødvendig hensyntagen til de andre
elever på den enkelte linje.
Eleverne møder 31,50 timer om ugen – 5 dage om ugen. Når eleven har været tilknyttet
i 4 uger, kan eleven komme i et praktikforløb i en ekstern virksomhed/institution.
Dette praktikforløb bruges som afklaringsværktøj for eleven og linjeleder/vejleder.
Skolen har mange praktikværter, som vi har et godt samarbejde med.
Eleven skal også vurdere om et ophold på en ungdomsuddannelse i kombinationsforløb, til afklaring af evt. optag på den pågældende uddannelse, kan være nyttigt.
Skolen har flere samarbejdsaftaler med forskellige skoler vedr. kombinationsforløb.
EGU:
Produktionsskolen og Herning Kommune har indgået samarbejdsaftale vedr. EGU
Herning. Produktionsskolen har overtaget ansvaret for EGU Herning pr. januar 2013.
Området er efter beslutning i Byrådet blevet kraftigt opnormeret, sådan EGU
Herning nu kan rumme 85 pladser, hvoraf 20 er offentlige pladser.
Der er ansat 4 fuldtidsvejledere på Produktionsskolen, som skal beskæftige sig med
EGU.
EGU er en 2 årig uddannelse for unge under 30 år, som er uddannelsesparate: kan
arbejde 37 timer om ugen, er branche afklarede og har et ønske om en uddannelse uden
for meget skole.
Uddannelsen består 20 til 40 ugers skole og resten af uddannelsen er i praktik hos en
praktikvært. Praktikværten skal udbetale elevløn i praktiktiden – i skoledelen får
eleven skoleydelse.
Når eleven er færdig med uddannelsen er eleven dagpengeberettiget.
Kombinerede Ungdomsuddannelse - KUU:
Produktionsskolen fungerer som hjemstedsskole i et samarbejde mellem
Ringkøbing/Skjern, Silkeborg, Ikast/Brande og Herning – KUURS.
KUU er et 2-årigt uddannelsesforløb der er godkendt som SU-berettiget.
Det er et samarbejde mellem produktionsskoler i de 4 kommuner og et samarbejde
mellem ungdomsuddannelserne i disse kommuner. Forløbet i KUU er tænkt som en
bevægelse fra et holdfællesskab til mere individuelt tilrettelagte forløb der tilgodeser
den enkelte elevs behov.
Indholdet er baseret på særlige KUU-fag, kompetencegivende undervisning i dansk og
matematik der afsluttes på et D-niveau, værkstedstræning på linjer og erhvervstræning i
virksomheder. Der er en normering på ca. 50 elever og 3 fuldtidsansatte
undervisere/kontaktlærere.

Samarbejdspartnere:
Vi samarbejder tæt med Ungeenheden, som er organisatorisk beliggende i Beskæftigelsesafdelingen i Herning Kommune. Ungeenheden består af UU-vejledere og
rådgivere.
Desuden har vi et tæt samarbejde med de lokale ungdomsuddannelser. Vi er
repræsenteret i mange lokale netværk.
Ungeenheden har fast kontor på skolen med daglig kontortid.
Vi har samarbejdsaftaler med Herning Kommune / UU, Herningsholm, VUC –
Herning, Agroskolen, UC Holstebro samt SOSU Herning og Fonden Sparta. Desuden
har vi samarbejdsaftaler i regi af KUURS.

Mission:
Herning Produktionsskole bidrager til at udvikle elevernes personlige, sociale og faglige
kompetencer samt styrke deres muligheder i uddannelsessystemet
og på det almindelige arbejdsmarked.

Værdier:

• Tillid.
• Engagement.
• Rummelighed

Vision:
Vi vil være modige.
Hvorfor vil vi være modige: For at skabe en styrket og anerkendt skole, der levende
evner at sammensætte opkvalificerende og afklarende forløb for en bred gruppe af unge
i Herning Kommune
At være modige betyder for os:
”At vi stiller krav og er ambitiøse – vi forstår og håndterer risiko.
Vi tør at udfordre etablerede sandheder, inspirere med idéer til forbedringer og afprøve
det ukendte”

Mål og strategi for arbejdet i 2017/2018.
Skolen afventer lovforslag på FGU.
Skolen har så tæt et samarbejde med Herning Kommune, så en del af vejen mod FGU er
allerede søsat. Vi arbejder i personalegruppen bevidst kvalitativt på at skabe et
læringsmiljø, der danner platform for det fremtidige arbejde med FGU.
Skolen arbejder proaktivt med produktudvikling af skolens tilbudsvifte i samarbejde
med Herning Kommune. Dette for at udvikle det bedste tilbud for skolens målgruppe i
en foranderlig kontekst.
Skolen arbejder med:
•
•
•
•
•
•

Videreudvikling af Afledt undervisning på skolens linjer.
Implementering af Teamsamarbejde på tværs af organisationen.
Produktionsskolebaseret lærlinge uddannelse.
Modulbaseret undervisning.
At blive en central spiller i forhold til FGU.
Aktivt at udvikle personalegruppens omstillingsparathed i forhold til
skolens fremtid.

Ansatte:
Amalie Lind Goeg
Anne-Marie Asmussen
Anne Sofie Søndergaard
Betina Snefred
Bjarne Nielsen
Bjørn Jensen
Christina Detlefsen
Doris Sørensen
Dorit Riishede Jensby
Jakob Lynge Andersen
Jann Guldhammer
Jimmi Olesen
Kaj Steenholdt
Karin Spelling-Sørensen
Karina Andersen
Kasper Fejerskov
Kasper Sørensen
Kenneth Persson

Linjeleder HGp
Linjeleder Pæd/omsorg
Forstander
Almenlærer
Linjeleder Træ
Linjeleder Træ
Linjeleder Bilka
Linjeleder Grafik
Viceforstander
Linjeleder Kantine
EGU vejleder
EGU vejleder
KUU lærer
Afdelingsleder
Trivselsvejleder
Linjeleder HGp
Linjeleder Grafik
Linjeleder Ejendomsservice

Lene Østergaard Quach

Linda Jensen
Lotte Damsgaard
Maria Lykke
Mette Bentsen
Michael Bøjgaard
Michael Jensen
Mikael Langhoff
Poul-Erik Lejsgaard
Rikke Steensgaard Kirkegaard
Søren Høj Pedersen
Titti Wesseltoft

Linjeleder Kantine
Linjeleder Kontor
EGU vejleder
Økonomichef
Uddannelsesvejleder
Linjeleder Metal
KUU lærer
EGU vejleder
Linjeleder Outdoor
Linjeleder Pæd/omsorg
Almenlærer
KUU lærer

Økonomi:
Skolen bliver finansieret af Undervisningsministeriet. Skoleformen er på Finansloven
og afregnes i 2017 pr. årselev som følger:
Driftstaxameter

83.560

Bygningstaxameter

7.500

Udslusningstilskud

8.700

Deltagere i kombinationsforløb

52.170

---------------------------------------------Skoleydelse pr. uge:
Under 18 år

350

Over 18 år hjemmeboende

350

Over 18 år udeboende
Kommunalt grundtilskud

1.250
478.127

Taxametertilskud er pr. årselev, som er en elev i 30 timer om ugen i 40 uger.
Skoleydelse er brutto pr. uge.
Kommunalt grundtilskud er 1 gang årligt.

Der er for 2017 budgetteret med 18.027.000 i indtægter samt 17.812.000
i udgifter inkl. EGU som skal fremgå separat i regnskabet, da det er at regne
for IDV.

