Nyhedsbrev januar 2017
Godt nytår!
Så er vi godt i gang med det nye år. Vi har taget hul på 2017 med nye værkstedsnavne, så vi
nu skal øve os i at kalde Metalværkstedet for Metal & Motor og Grøn Pædagog for Omsorg &
Pædagogik.
Med overgangen til 2017 træder den nedsatte skoleydelse i kraft. Lad os håbe, at det ikke får
indflydelse på tilgangen af elever, og at de unge stadig vil kunne se værdien af et
produktionsskoleophold på trods at det forringede økonomiske incitament. Samtidig bliver det
spændende at se, hvilke anbefalinger ekspertudvalget kommer med efter afslutningen af deres
undersøgelser af produktionsskolerne.

Det er vi i øvrigt optaget af på værkstederne













Bygge & Anlæg er gået i gang med at producere 10.000 dominobrikker til KK44 (dog
uden prægning af prikker, da brikkerne skal bruges til at vælte i en dominobane).
Derudover laver de billedrammer til forskellige kunder og lydreoler til DesignVærket.
Metal & Motor producerer tøjstativer til Sinnerup, skovlblade til cementblandere til
Haarup Maskinfabrik, udendørs kogeplader til Linå & Danfauna, rygeovn og skæreplade til
plasmaskærer.
DesignVærket er ved at lære at lave e-tekstiler med de kredsløb, der skal sættes i, som
forberedelse til AWOW, modeshowet i Aarhus i forbindelse med Kulturhovedstad 2017.
Musik & Performance tager til marts på turné sammen med Randers Produktionsskole.
Den 20. januar spiller de i Jysk Musikteater, og den 26. januar på von Hatten i Randers.
Ejendomsservice har fokus på gangen, der jo i efteråret fik nyt gulv. Så nu sættes
prikken over i’et med nymalede radiatorer og slibning af dørpaneler.
Medie skal i gang med at lave video til den nye Jorn/Munck-udstilling, der åbner på
Museum Jorn til marts. Grafisk og Design skal midt i januar i kombinationsforløb på
Skilteteknisk Afdeling på Silkeborg Teknisk Skole. Medie har desuden fået nyt udstyr på
værkstedet i form af en ”plotter”, der kan skære bogstaver mv. i film og en varmepresser
til t-shirt-tryk.
Omsorg & Pædagogik søsætter i januar fire nye projekter, som sælges til institutioner i
Silkeborg; stjerneløb for indskolingen omkring aktiv læring og et andet stjerneløb for
børnehaver, der hedder ”Befri Dyrene”, et sangprojekt for 0-3-årige samt et ældreprojekt
med sangquiz og lydbanko. En del af eleverne fra Omsorg & Pædagogik er desuden på vej
ud i praktik. I uge 6 tager holdet på overnatning i Thy og skal lave teambuilding og have
inspiration til fagtemaet børn og natur.
Idræt & Sundhed skal sørge for frokostbuffet til begyndermesterskaberne for Silkeborg
Pigerne og Drengene lørdag den 28/1. Værkstedet har desuden hyret Jens Jacob ind hver
fredag i januar, hvor der arbejdes med personlig udvikling ved Almind sø. Jens Jacob er
fysioterapeut og psykoterapeut. Eleverne underviser i denne periode Omsorg & Pædagogik
i cirkeltræning, hvilket er en kæmpe succes.
KUURS har igangsat planlægningen af et arrangement for cirka 100 KUU-elever og lærere, der besøger skolen den 22. februar.

Ejendomsservice i fuld gang med forskønnelse og
rengøring af skolens udendørsarealer

Eksamen
Seks elever bestod deres danskeksamen – med meget flotte resultater. Det er første gang, at
karaktererne for en enkelt eksamen har ligget godt over middel, og der blev overvejende givet
karakterer mellem 4 og 12. Alle disse elever gik op til 10. klasses eksamen.
I matematik bestod otte elever. Tre af eleverne tog 10. klasses og fem 9. klasses prøve. Der var
enighed om, at prøven var svær, så flot at de kom igennem. Der blev her givet karakterer mellem
02 og 7.
Der var tre elever i matematik og to i dansk, der ikke bestod. Nogle af dem havde satset med
viden om, at det ville blive svært at bestå denne gang – de får en ny chance til sommer.

Det sker i den kommende tid
26. januar er der SKILLS i Aalborg, hvor elever og lærere fra hele skolen tager afsted for at blive
inspireret.
22. februar kl. 9-14 afholder KUURS stort arrangement på skolen for op mod 100 KUU-elever og –
lærere fra Herning, Ikast og Vejle, der gennem forskellige aktiviteter inde og ude skal opleve,
hvordan det er at være KUU-elev i Silkeborg.

Nyt om kolleger
Vi har sagt velkommen til hele tre nye kolleger:

Henrik Petersen startede som værkstedslærer på Metal & Motor d. 28.
november. Henrik er uddannet produktionsteknolog og smed, og bor i Herning
med sin kæreste.

Ken Dave Ernshof startede som værkstedslærer på Metal & Motor d. 16.
december. Ken har arbejdet som smed hos Hvidtved-Larsen de sidste tre år, og
bor i Sejs med sin kone og deres tre børn.

Tine Rosborg Wegener startede som kontaktlærer på KUURS d. 9. januar. Tine
har en baggrund som UU-vejleder i Skanderborg-Odder, og som underviser på
Skanderborg-Odder Center for Uddannelse. Hun bor i Skanderborg sammen med
sine to børn.

