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VELKOMMEN TIL MEDIESKOLEN
Du er nu tilmeldt som elev på Medieskolen, og vi glæder os til at arbejde sammen
med dig og lære dig at kende. Et forløb på Medieskolen kan vare op til et år, og vi
håber, at det ender med, at du går videre i en ungdomsuddannelse eller får dig et
relevant job.
Indtil da vil vi gøre, hvad vi kan, for at give dig en god tid på Medieskolen, hvor du
lærer at tage ansvar, får nye venner og forbedrer dine forudsætninger for at begynde
på en ungdomsuddannelse.
I dette hæfte har vi samlet nogle relevante oplysninger, som vi beder dig læse, så du ved,
hvordan din hverdag kommer til at se ud.
Endnu engang velkommen og god arbejdslyst.
Venlig hilsen
Jens Mortensen
Forstander
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Arbejdsdagen på skolen
Mødetider og pauser
∗ Mødetid mandag og fredag fra 8.30 – 14.30,
tirsdag, onsdag og torsdag fra 8.30 – 15.00.
∗ Der kan være forskudte mødetider.
∗ Frokost holdes i tidsrummet mellem 11.45 og 12.30
∗ Pauser er 9.30-9.40, 10.30-10.40, 11.45-12.30 og 13.30-13.40.
Ferier og fridage
Oplysninger om ferie og fridage får du af værkstedslederen, og en oversigt ligger på
medieskolen.dk.
Du bedes respektere disse dage og lægge dine rejser og andre arrangementer her.
Sygdom
Hvis du bliver syg, skal du ringe til værkstedet (ikke sms!) om morgenen – du får nærmere
besked af din lærer. Der kan kun gives besked til værkstedslederen/kontor – altså ingen
beskeder gennem andre elever!!
Vi vil bede dig om at give besked dagligt med mindre andet aftales.
Hvis du bliver syg i en længere periode, eller hvis du har haft særligt mange sygeperioder af
kortere varighed, vil vi kræve en lægeerklæring.
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Læge- og tandlægebesøg m.m. lægges uden for skoletid – alternativt inden 10 eller efter 14.
Dette dispenseres der kun fra ved akuttider og speciallægebesøg/behandlinger.
Fællesarrangementer
Ind i mellem den daglige undervisning lægger vi en række fællesarrangementer på
skolen eller i byen. Det kan være ekskursioner (også flerdages – husk at søge om frihed fra
evt. fritidsarbejde i god tid), hyggeafslutning inden en ferie, præsentation af jeres produktioner,
gæsteforedrag, film, sport, fælles informationer eller lignende. Disse arrangementer forventer
vi, at du deltager i.
Elevråd
Blandt skolens elever vælges et elevråd. Elevrådet har indflydelse på dagligdagen
på skolen og kan komme med forslag til udflugter, temadage m.m.
Hvert værksted vælger én repræsentant til rådet, hvorfra der vælges en elevrepræsentant til
skolens bestyrelse.
Klagevejledning
Hvis der er noget, du er utilfreds med, så tag det op med din værkstedsleder. Hjælper det ikke
få din elevrepræsentant til at tage det op i elevrådet med forstanderen. Hjælper det ikke, så få
elevrådsformanden til at tage det op i skolens bestyrelse.

3

Generelle regler
Medieskolen er røgfri. Er du ryger, må du kun ryge på den anviste plads ved P-pladsen – som
ryger er du forpligtet til at være med til at holde området rent. Overtrædelse af rygeregler
medfører bortvisning.
Du må ikke være påvirket af alkohol eller euforiserende/forbudte stoffer.
Rengøring og oprydning
På Medieskolen er det jer selv, der står for rengøring og oprydning. Det betyder, at
du skal være med til at rydde op, støvsuge, tørre borde af, tømme skraldespande,
m.m. i det område, dit værksted dækker. Du skal være med til at holde orden i køkken!
Parkering
Parkeringspladserne lige ved Medieskolens bygning er forbeholdt medarbejderne
og skolens gæster. Elever i bil henvises til parkeringspladserne på det første stykke
af Firskovvej ud mod Klampenborgvej.

Fælles arrangementer m.m.
Betaling til fælles arrangementer
Du bliver opkrævet 25 kr. om ugen til fællesarrangementer og forplejning.
Realkompetenceafklaring - Kompetencebevis
I løbet af året bliver du jævnligt kompetenceafklaret af din værkstedsleder og vejleder (RKA).
Du får tilbudt et kompetencebevis, når du forlader Medieskolen.
Kombinationsforløb
Hvis du er hos os i mere end tre måneder, får du tilbudt et meritgivende kombinationsforløb på
en erhvervsskole af 2-5 ugers varighed. Vi har en aftale med Handelsskolen K Nord om to
ugers undervisning i hhv. ansøgningsskrivning og privatøkonomi.
Praktik
Du har mulighed for 4 ugers praktik for hvert påbegyndt halvår. Vi opfordrer dig til at udnytte
denne mulighed. Der arbejdes på en fast praktikuge for alle i efteråret.
Timesedler
Du skal hver 14. dag underskrive et indberetningsskema over den tid, du har anvendt i den
forløbne periode.
Skemaet skal bruges i forbindelse med indberetningerne til Undervisningsministeriet.
Der udbetales ikke skoleydelse ved udeblivelse uden grund.
Praktiske oplysninger
Umiddelbart efter du er startet på skolen, skal du aflevere et bankoplysningsskema og en
underskrevet tilmeldingsaftale. Bankoplysningsskemaet og tilmeldingsaftalen får du, når du
starter på skolen.
Du kan søge om befordring på www.ungdomskort.dk. Egenbetalingen er 12,01 kr. om dagen.
Du får tilsendt kortet med posten ca. 14 dage efter du har bestilt det.
Endnu engang velkommen til Medieskolen
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