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Nyhedsbrev juni 2016 

Så er der igen nyheder fra Erhvervsskolen. 

 

Nye praktik-aftaler 

Fakta: 
Vi har indledt et samarbejde Coop Danmark, hvor skolens elever nu har mulighed for at gennemføre et 
praktikforløb i et supermarked i butikskæden Fakta.  
 
Læringsforløbet i praktikken vil blive tilpasset og individuelt tilrettelagt ud fra elevens funktionsniveau og 
progression, og omhandle en bred vifte af kompetencegivende aktiviteter inden for arbejdet som 
butiksassistent: 
 

o Oprydning og rengøring  
o Behandling af emballage  
o Hyldetrimning og opfyldning  
o Kasseterminalbetjening 
o Telefonbetjening og kundevejledning 
o Lovgivning/praksis for skiltning 
o Serviceydelser og garantiordninger 
o Varepræsentation og vareoplæg  
o Detailhandlen - Ergonomi  
o Intern information, kommunikation og 

samarbejde  
o Praksis ved svindkontrol  
o Vareregistrering, -anvendelse, -holdbarhed og -optælling.  
o Regler ang. butikstyveri, arbejdsmiljø, uniformering og personale  

Praktik- og læringsforløbet vil blive afsluttet med et officielt kompetencebevis fra OCN, som er udarbejdet 

i samarbejde med Fakta.  

 

Hvidovre Hospital: 
Vi har endvidere fået et samarbejde med Hvidovre Hospital, hvor eleven kan få tilrettelagt 
en praktikperiode med et alsidigt læringsforløb. 
 
Der er fokus på de basale arbejdsmarkedsfærdigheder som fx: 

o at kunne forstå og indordne sig regler og normer 
o at udvise ansvarlighed og mødestabilitet  
o at evne samarbejde og overholde indgåede aftaler 
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Samtidig har eleven mulighed for at få tilrettelagt et forløb af faglig/praktisk karakter med henblik på 
udvikling af kompetencer, som kan bruges i retning af fremtidigt arbejde og/eller uddannelse, inden for 
en række områder med opgaver omhandlende: 

o Varemodtagelse 
o Renovation og rengøring 
o Medicinhåndtering  
o Sterilisering 
o Pakning og destruering af udstyr 
o m.m. 

 
 
Der er løbende evaluering af praktikforløbet og elevens progressionen, samt en 
afsluttende dokumentation af den uformelle læring i forhold til opnåelse af erfaring og kompetence. 
 
 
Koncentrationstræning på skemaet 
 
I foråret havde personalet på Erhvervsskolen på en pædagogisk dag besøg af Lone Vesterager Martinus, 
som er tilknyttet VISO (Den nationale Videns – og Specialrådgivningsorganisation.) 
Hun er cand. psych. og neuropsykolog, samt leder af undervisningsafdelingen ved Center for 
hjerneskade, København. 
 
Ifølge Lone Vesterager Martinus er der evidens for at man for at øge elevernes hukommelse er nødt at 

arbejde med deres opmærksomhed. Opmærksomheden er ifølge Lone Vesterager Martinus nødvendig 

for at kunne lagre ny viden, og dermed bliver fokus på en kontinuerlig øgning af elevernes 

opmærksomhed central i undervisningen i hverdagen.  

På skolen har vi derfor forskellige metoder til at arbejde med at øge elevernes opmærksomhed og 

dermed også deres hukommelse.  

Vores opmærksomheds-muskeltræning er eksempelvis: Krydsord, puslespil, Suduko, Banko og andre spil 

samt forskellige hukommelsestrænings apps, såsom Fit Brains Trainer, Brain-Fitness, Visual Attention 

TherAppy, forskellige former for quizzer. 

Hvis eleven fx kan holde opmærksomhed i de enkelte spil, gælder det om at udfordre koncentrationen 

ved at spille, hvor der er forstyrrelser som kan aflede. 

 

 
Sommeraktiviteter 

Ferien kan være lang for mange af vores unge 

mennesker, derfor holder vi i dette skoleår åbent for 

eleverne i uge 26 og 27. Der vil blive tilbudt en række 

sociale aktiviteter med alt lige fra vandretur i 

Dyrehaven henover besøg på Tøjhusmuseet til 

badetur i havnebadet ved Islands Brygge. I tilfælde af 

dårligt vejr har vi naturligvis alternative aktiviteter.  
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Førstehjælpskursus 

De elever, som er interesserede og hvor det er 

relevant, vil hos os kunne få førstehjælpskursus 

inkl. bevis på gennemført og bestået kursus. Vi 

har lavet en aftale med en certificeret 

førstehjælpsinstruktør, som kommer til os på 

skolen og afholder kurset.   

Hun har afholdt kurser på begge vores afdelinger 
i uge 23 og 24. Alle 15 elever bestod!  
 
 
 
 
 
 

 
 
Ridestævne – fortællinger fra stalden ”Oasen”  
 

Stemningsbillede fra én af staldfolkets rideture 

 
Lørdag d. 7. maj var Sara til dressurstævne i Kongelundens rideklub. Sara skulle egentlig havde startet sin 
egen hest Amina, men da Amina er ung og uerfaren, og det var Saras første stævne, lånte hun i stedet 
Marias gamle stævne-pony Zarista.  
 
De startede en LD 2 (et travprogram) til flotte 57 %. Det blev ikke til en placering, men det var også imod 
nogle erfarne stævneryttere. Rigtig god dag og Sara har nu fået en god kritik fra dommerne, så hun bedre 
kan fokusere sin træning.  
 
Vi tager til stævne igen om en måneds tid og håber på flere startende ryttere fra ”Oasen”. 
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Tur til Frilandsmuseet 
 

 

Fredag d. 20. maj var eleverne fra Borups Allé på tur til 

Frilandsmuseet. Vi fik en guidet tur rundt i hestevogn. 

Guiden fortalte os om, hvordan man levede i ”de go’e 

gamle dage”, hvorfor det hedder ”over stok og sten” og ”at 

slå på tråden”.  

Prøv at gætte hvorfor. Svaret står til slut i nyhedsbrevet. 

På gåturen rundt i området, kunne man se, at folk engang var lavere end vi er nu. Dørene var ikke ret høje, 

så man skulle bukke sig, for ikke at slå hovedet. 

 

Kano/shelter-tur 

I starten af juni måned var afdelingen på Bragesgade på en 

kombineret kano/sheltertur.  

Elever og lærere sejlede i kano fra Lyngby sø til Brede, hvorefter 

de gik de sidste 6 km til fods i gennem Dyrehaven og endte på shelterpladsen ved Strandmøllen. Her 
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tilbragte de natten i henholdsvis shelteret og vores egen kæmpestore tipi. Der blev lavet mad over bål og 

hygget med guitar og aftenvandring i Dyrehaven.  

 

Eksamensresultater 

I denne eksamenstermin har en række elever fra Erhvervsskolen bestået folkeskolens afgangsprøve med 

fine resultater. 

I mundtlig dansk har to af vores elever opnået karaktererne 10 og 12. Endvidere er der til tre andre elever 

blevet givet 12 i skriftlig engelsk, 10 i matematik og 7 i naturfag.  

 

Studietur næste skoleår 

I lighed med den tur, som pigegruppen fra Bragesgade var på i november, har vi planlagt en tur til Rørvig 
d. 7. – 10. september for alle eleverne fra Borups Allé. Vi skal opholde os på Københavns Lærerforenings 
koloni, Eriksminde. 
 
 
Kontaktlærere 
 
Efter sommerferien, når vi ved hvor mange og hvilke elever vi har, vil vi oplyse jer om, hvem der er 
kontaktlærere for hver enkelt elev, og hvilken afdeling eleven hører til. I ved således, hvem I skal henvende 
jer til. I bedes dog altid, når I sender mails, sætte Thomas, Tanja, Jannik og Trine på som Cc, så vi ved, 
hvad der sker omkring eleverne. 
 
 
Personale 
 
Maria Nielsen stopper på Erhvervsskolen pr. 1. august.  
 
 
Samarbejdspartnere 
 
Vores samarbejde med La Møf/ designuddannelsesforløb stopper desværre ved udgangen af juli. I stedet 
er vi i gang med at etablere et nyt samarbejde med en syerske, som vil få base i kælderen i vores tøjbutik, 
Katapult, på HC Ørstedsvej. 
 
 
 
Rigtig god sommer! 

 

Svar på ”gætte-konkurrence”: 

”Over stok og sten”: Når det skulle gå hurtigt med at male bindingsværkhusene, malede man både over stenene og træstokkene, 

i stedet for at male stokke i én farve og sten i en anden farve.  

”Slå på tråden”: Når man skulle ringe fra en gammeldags telefon, skulle man slå tre gange på bøjlen, som talerøret hang på, så 

fik man forbindelse til telefoncentralen. 


