Praktikværter
Målet med et praktikophold er at afdække den unges erhvervsevne og den unges
muligheder på arbejdsmarkedet. Det sker på flere forskellige praktikpladser.
udover er det vigtigt at den unge har en
fast mentor/kontaktperson på virksomheden, så den unge ved hvor han/hun
skal henvende sig hvis noget er svært,
eller opgaven er løst og man er klar til
næste skridt.

Nedsatte funktioner
At være sentudviklet kan medføre indlæringsvanskeligheder. De kan være
bogligt svage eller have nedsatte funktionsevner på forskellige områder:
• Hukommelse og indlæring
• Koncentration og opmærksomhed
• Sproglig funktion, vidensopbygning
• Begrebsdannelse og logisk/abstrakt
tænkning
• Overblik
• Arbejdstempo

Evne til arbejde
På Elmelund arbejder vi med de unge
i jobtræning og botræning. Jobtræningen sker i samarbejde med virksomheder, hvor de unge kommer i individuelt
tilrettelagt praktik. Forløbet planlægges
i samarbejde med Jobcentret.
Målet med praktikforløbene er at afdække den unges erhvervsevne og
muligheder på arbejdsmarkedet. Det
sker på flere forskellige praktikpladser.

Andre problematikker
Nogle elever har ud over at være sentudviklet også andre problematikker.
Det kan være ADHD, depression eller
angst. Disse unge kan lide af:
• Opmærksomhedsforstyrrelse
• Konstant rastløshed
• Humørsvingninger
• Overfølsomhed for stress
• Manglende evne til at organisere
• Impulsivitet
Struktur og mentor
Fælles for alle Elmelunds elever er, at
det er vigtigt at dagligdagen er struktureret, forudsigelig og overskuelig. Der-

Tæt kontakt
I praktikforløbene følges den unge tæt
af Elmelunds jobkonsulent, som besøger virksomheden.
Ved opfølgningen lægges der vægt
på at afklare hvordan den unge klarer
sig i forhold til:
• Mødepræcision
• Stabilitet
• Koncentration
• Motivation
Vi kommer blandt andet også ind på
den unges evner, herunder:
• Flair/håndelag
• Lære nye opgaver
• Forstå instruktion

• Kvalitet af arbejde
• Selvstændighed/støttebehov
• Effektivitet ift. ordinære ansatte
• Samarbejdsevne
• Trivsel
Ovenstående sker i samarbejde med
den unge, mentoren på arbejdspladsen
og jobkonsulenten.
Altid parat
Elmelund sætter stor pris på at praktikværter har lyst til at have en af vore
unge. Det ligger os derfor meget på
sinde, at der er en tæt kontakt mellem
virksomheden og Elmelund. I er altid
velkomne til at kontakte os, hvis der
opstår problemer eller I har spørgsmål.
Vi står gerne til rådighed med råd og
vejledning. Vi har et indgående kendskab til den unge og har derfor også
viden om, hvis noget i dagligdagen kan
få indflydelse på den unges arbejdsliv.
Herudover hjælper Elmelund med at
udfylde eventuelle skemaer og papirer.

Bliv praktikværter
Kontakt os for at blive praktikværter for en ung på Elmelund
og få mere information om
Elmelunds Erhvervsafklaring.
Besøg os
www.elmelund-jbf.dk
skriv til os på
elmelund@mail.tele.dk
eller ring på
9791 2423
Jobkonsulent
Brian Nyby
brian@elmelund-jbf.dk
3045 8948

Vizuall.dk

Elever på Elmelund er sentudviklede
unge fra 18 til 25 år. De har typisk gået i
en specialklasse gennem mange år, og
en del har været på specialefterskole i
et par år. Generelt er deres forsørgelse
kontanthjælp.

