Forældreorientering fra Medieskolen dec. 2016
Kære forældre
Det går godt på Medieskolen! Hverdagen er præget af entusiasme, kreativitet og højt humør – det er nogle dejlige
unge mennesker, I har betroet os.
De får indimellem lavet nogle fantastiske ting – også ting som kunder ude i byen bliver glade for: Design af en
jubilæumsbog, opsætning af fotos på plakater, produktion af postkort, klargøring af roll-ups, produktion af film og
radio, skønhedsbehandling på plejehjem m.m. Vi synes, det er fantastisk, at man kan gå på en skole, hvor man laver
noget praktisk/konkret, der har mening for andre.
Lad os være helt ærlige: Det er ikke alle de unge, der endnu har fanget alvoren i at gå her. Vi er noget andet end
folkeskolen. Her på Medieskolen forlanger vi, at man tager ansvar for sit ophold her.
På værkstederne er lærerne og vejlederen i gang med individuelle samtaler med eleverne (vi kalder det
realkompetenceafklaring – RKA). Vi må konstatere, at der er en overraskende stor andel af eleverne, der ikke har
gjort sig tanker om, hvad der skal ske efter opholdet på Medieskolen.
Det håber vi, at I forældre vil være med til at sætte på dagsordenen derhjemme. Vær opmærksom på
informationsarrangementer på ungdomsuddannelserne allerede i starten af januar.
Fra januar sætter vi fokus på, hvad der skal ske efter Medieskolen.
Vi vil have alle elever ud i praktik i ugerne 6,7 og 8. Mindst to uger! Der er vedhæftet en særlig skrivelse til jer herom,
da vi meget gerne vil have jer til at hjælpe med at få de unge ud i praktik.
Alle eleverne får flere tilbud om meritgivende forløb på erhvervsskolerne. I første omgang har de fleste været på
handelsskolen, hvor de har fået et kursus i privatøkonomi. I januar følger et kursus i job- og praktikpladssøgning med
ansøgningsskrivning. Derefter har eleverne mulighed for yderligere 2-3 uger på en erhvervsskole, hvor de kan prøve
forskellige muligheder af.
Vil den unge en af gymnasieuddannelserne, så er tilmeldingsfristen allerede 1. marts!
Vi vil gerne invitere jer til et møde, hvor vi orienterer jer forældre om uddannelse herunder optagelses-krav til
ungdomsuddannelserne (det er ikke en konsultation for/med eleven!), og hvor vi vil snakke praktik.
Tirsdag d. 10. januar kl. 19-21.
Hverdagen på Medieskolen indebærer, at vi er afhængige af hinanden. Et produktionshold eller løsningen af en
arbejdsopgave kræver, at man er til stede. Hjælp derfor med til at få jeres ’unge’ ud af døren i god tid om morgenen,
og husk at sygemeldinger skal være indgivet til læreren - alternativt på kontorets telefon 4597 0900 - inden kl. 8.30. Er
det sygdom over flere dage, skal man melde det hver dag – med mindre andet aftales!
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til vores åbent hus d. 18. maj 2017 om eftermiddagen, hvor vi glæder os til at vise,
hvad der er kommet ud af året.
Såfremt I ønsker flere oplysninger, er I meget velkomne til at kontakte vejleder Karen Lene Bengtsson eller mig på 45
97 09 00.
Tilmelding til informationsmøde på jens@medieskolen.dk senest d. 6.1.2017
Elev …………….. Værksted …………. Vi kommer antal …………… (Bemærk at det er uden elever!)
Bemærk! Medieskolen holder ikke ferielukket i uge 7. Kalender ligger på skolens hjemmeside/internt.
Venlig hilsen
Jens Mortensen
Forstander
2510 3331
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