Uddannelsesgaranti Thy

Landkortet
– overblik over særlige tilbud til unge i Thisted Kommune
Ungeaktør:

Tilbud, rådgivning og vejledning:
EUC Nordvest – EUD og EUX Business

Stedets navn samt
eventuelt
organisatorisk
tilhørsforhold (f.eks.
forvaltning, afdeling
el.lign.):
Stedets adresse,
postnr. og by:

Stedets telefonnr.,
e-mail, website:

Oplistning og kort
beskrivelse af stedets
forskellige tilbud
(f.eks. rådgivning,
vejledning,
kontaktperson,
mentor, coach,
psykolog, SPS m.fl.):
Kontaktperson for de
enkelte tilbud –
skrives nederst efter

Kronborgvej 119,
7700 Thisted

9919 1919
euc@eucnordvest.dk
www.eucnordvest.dk

Indgangen til de merkantile erhvervsuddannelser går via
”Stifinderen”, EUC Nordvests centrale vejlederenhed. Enheden
består af vejledere, praktikpladsopsøgende medarbejdere og
praktikcenteret.
Stifinderen varetager en række tværgående vejledningsopgaver
”ude af huset”, ”onboarding” af nye elever - f.eks.
vejledningssamtaler forud for optagelse, gennemførelse af åbent
hus arrangementer, helhedsvurderinger af elever, der ikke lever
op til adgangskravene, varetagelse af en del af RKV i EUV mv.
De centrale vejledere vil vejlede tværgående ind på afdelingerne:

hver beskrivelse:









EUD og EUX Business
Mad&Service
Metal&Teknologi
Auto
Transport
Byggeri
Strøm&IT

Kontaktlærer:
Alle elever har en kontaktlærer i den afdeling/klasse, hvor de er
tilmeldt. Kontaktlæreren er den, som følger eleven og tager
initiativ til evt. støtte og/eller andet gennem forløbet.
Elevcoach
Støtte og opbakning til elever, der er frafaldstruede
Kontakt: Peter Slej Petersen
Studiecoach
Stifinderen står til rådighed, hvis der er brug for vejledning i
forbindelse med Business eller andre erhvervsuddannelser.
Læsevejleder
Afdækning af ordblindhed eller læse-/skrivevanskeligheder
med efterfølgende hjemtagning af IT-rygsæk eller særlig
støtte i forhold til læse-/skrivevanskeligheder
Kontakt: Karina Lang
Psykologordning
Skolen har en aftale med en psykolog, der kan afholde op til
fem samtaler med frafaldstruede elever, hvis det skønnes at
have et formål i forhold til gennemførelsen. Eleverne kan kun
henvises gennem elevcoach Peter Slej Andersen.
SPS-støtte
Til elever med diagnoser, f.eks. ADHD, søger skolens
elevcoach særlige støttetimer hjem. Eleven tildeles en
støttelærer, og timerne anvendes – efter nærmere aftale
med eleven selv - til støtte til struktur og planlægning samt til
målrettet faglig hjælp.
Lære- og praktikpladskonsulent:
Konsulenten kan hjælpe med at formidle en læreplads efter

endt grundforløb, ligesom han står til rådighed i forbindelse
med vejledning om udfærdigelse af jobansøgninger.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser:
Relevante
”Ungeparagraffer” –
oplistning af navn på
lov og relevante
paragraffer for 15 til
30-årige unge med
særlige behov
(mentor,
virksomhedspraktik,
støtte/kontaktperson
osv.):

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=170605

Særlige forløb for unge med særlige behov:
Kommentarer:
EUC Nordvest udbyder den kombinerede ungdomsuddannelse
(KUU) i samarbejde med produktionsskolen, SOSU og VUC.
Uddannelsen retter sig mod unge med udfordringer, der betyder,
at de ikke umiddelbart kan gennemføre en ordinær
ungdomsuddannelse. Forløbet har en varighed af to år, hvor
eleverne møder undervisning, der tager udgangspunkt i deres
særlige situation, og indeholder blandt andet op til syv ugers
erhvervstræning.
Visitation til KUU varetages af UU.

