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Projektskolen – et alternativt aktiveringstilbud  
 

Projektskolen  
Springbrættet tilbyder Projektskolen som et alternativ til de ordinære og 
kommunale aktiveringstilbud. Tilbuddet skal ses som en helhedsløsning, 
hvor den unge vil være beskæftiget i et særlig tilrettelagt forløb.  
 
I tilbuddet er der planlagt et afklaringsforløb på ca. 12 uger, hvor den unge 
bliver afklaret på det beskæftigelsesmæssige, det personlige og det sociale 
område. Der er stor forskel på mennesker og for nogen gælder det, at et 
afklaringsforløb vil strække sig over længere eller kortere tid, hvorfor de 12 
uger må anses for vejledende.  

Målgruppe 
- Der er tale om unge i alderen fra 16 år.  
- Unge der har særlige vanskeligheder, der betyder at de ikke kan 

tilegne sig ordinær beskæftigelse.  
- Unge der ikke har kunnet påbegynde og/eller gennemføre en 

almindelig 
ungdomsuddannelse.  

- Unge, der kan have psykiatriske diagnoser, så som ADHD og Autisme 
eller være tidligt skadet på anden vis og/eller svigtet.  

- Unge med behov for en psykologisk udredning, hvor de samtidig kan 
være under beskæftigelse.  

 
I afklaringsperioden vil der være undervisning i forhold til 
netværksdannelse, døgnrytme og struktur den unge måtte have behov for.  
Den unge vil få tilbudt en sund og varieret kost samt undervisning i hvordan 
sund kost og daglig motion, er givende i forhold til en sund livsstil og sund 
udvikling.  
Derudover vægtes personlig hygiejne højt og der stilles krav om, at den 
unge hver dag tager bad, efter endt arbejdstid. Den unge skal tilegne sig en 
bevidsthed om, at en vigtig forudsætning i mødet med nye mennesker er, at 
man er velsoigneret, således en socialisering kan finde sted. 
 
Den unge vil i hele forløbet få en kontaktperson tilknyttet og vil have 
mulighed for at gøre brug af denne person, når og hvis der opstår 
situationer, hvor den unge har brug viden om hvordan man etablerer 
kontakt til sagsbehandler og øvrige relevante instanser samt den unges 
netværk.  
 
Den unge vil blive guidet, observeret og der kan evt. anvendes PAS- test som 
en vurdering af den unges ressourcer og potentialer.  
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Den enkelte elev har jævnlige samtaler med Projektskolens leder 
samt elevens kontaktperson. Disse samtaler skal sammen med 
resultatet af PAS- testen føre til en mere målrettet beskæftigelsesindsats, 
men også til øget livskvalitet i forhold til det der betragtes som 
samfundsmæssigt anerkendt.  
 
Der kan etableres samarbejdsaftaler med eksterne samarbejdspartnere, så 
som miljøterapeut, psykolog, fysioterapeut, uddannelsescentre m.v.,  hvis 
dette måtte vurderes nødvendigt.  

Værkstederne 
I en tilrettelagt periode vil den unge være tilknyttet værkstederne og 
dermed opnå mulighed for at afprøve og tilegne sig erfaring indenfor 
forskellige håndværksmæssige fagområder.  
Den unge vil få afprøvet og styrket evner, ressourcer og interesser med 
henblik på at søge ordinær beskæftigelse evt. med støtte eller søge 
optagelse på STU eller anden Ungdomsuddannelse.  
På værkstederne vil der ligeledes være tilknyttet STU-elever.  
 
Tilbuddet består af beskæftigelse på nedenstående værksteder: 
 

• Træ og Byg 
• Metal og Auto 
• Køkken  
• Skov og Pedel 
• Kreativt  

 
Træ og Byg: 
Træ og byg omfatter forståelse og brug af forskelligt værktøj til fremstilling 
af emner så som: 
Havebænke, udekøkken, højbede, paller, fuglehuse, fodrebræt og lignende. 
Der skal udformes skabeloner og støbeforme til de enkelte emner, hvilket 
sker i samarbejde med metalværkstedet. 
Konstruktion og etablering af mindre bygge- og anlægsopgaver, ligesom 
vedligehold vil være en del af undervisningen.  

 
Metal og Auto: 
Forståelse og brug af forskelligt værktøj. Vedligehold af biler, scootere, 
knallerter, cykler, trailere og andet kørende materiel.  
Små produktioner i metal til eget brug og underleverenser til større 
værksteder.  

 
Køkken: 
Køkkenværkstedet omfatter ernæringslære samt tilberedning af mad til 
dagligdag, til fest, til få og/eller mange. Derudover anretning og servering til 
større og mindre forsamlinger. 
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Den unge får mulighed for at lære at udarbejde en madplan og lave 
lækkert mad i små portioner til sig selv i egen bolig.  De vil også lære 
noget om budgetlægning, indkøb af råvarer og fremstilling af eksempelvis 
brød og pålæg. De vil lære at forstå en varedeklaration.  

 
Skov og Pedel: 
Skovfaget kan omfatte alle former for skovarbejde. Brug og pasning af 
motorsav og diverse relevante maskiner. Produktion af brænde og træflis 
samt transport af træ og flis.  
Pedelfaget handler om læring i brug og vedligehold af diverse maskiner i 
forbindelse med klipning af græs og hække samt beskæring af træer og 
buske.  
Derudover etablering og vedligehold af terrasse- og gangområder.   

 
Kreativt: 
Kreativt værksted omfatter syning, billedkunst, pileflet, skrotkunst, 
graffitikunst med mere. 

 
Projektskolen har ansvaret for transport til og fra den daglige beskæftigelse. 
Der vil være mange unge der har brug for hjælp til at komme af sted 
hjemmefra om morgenen, og vi tilbyder derfor at lave et opsamlingssted, 
hvor den unge mødes med sine ”kollegaer” og efterfølgende transporteres 
til værkstederne. Måtte der mangle én ved opsamlingsstedet, vil der blive 
fulgt op på årsagen hertil.  

Tilbuddet omfatter 
 

• Beskæftigelse i dagtimerne 
• Ansvaret for transport til og fra Viborg Rutebilstation 1 gang dagligt  
• Kost (sund og varieret morgenmad samt frokost, evt. mellemmåltid) 
• PAS analyse ved behov 
• Løbende afklaringsrapporter, der beskriver udvikling samt peger på 

beskæftigelses- /uddannelsesmuligheder.  
 

 
Øvrige ydelser tilbuddet kan omfatte:  

• Udarbejdelse af psykologisk udredning 
• Samtaler med og evt. længerevarende behandlingsforløb med 

miljøterapeut 
 

 
 
 
 
 


