Demokrati og elevinddragelse sikrer undervisningsmiljøet på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup
af: DCUM
Produktionsskolen i Greve og Høje Taastrup belønnes for deres arbejde med demokratiske dannelse, elevinddragelse og adressering af praktikpladsudfordringen. Skolen vinder Undervisningsmiljøprisen 2015 i
kategorien ’øvrige ungdomsuddannelser’.

Deltagerrådet
Et centralt element i produktionsskolens arbejde for at
skabe trivsel, fællesskab og sammenhold, er skolens
deltagerråd. Nuværende formand Sara Maria Olsen og
den tidligere formand Ninna Hansen fortæller ivrigt
om deltagerrådets arbejde, og den værdi deltagerrådet
bidrager med for at skabe et godt undervisningsmiljø.
I deltagerrådet sidder repræsentanter fra hver af produktionsskolens 11 værksteder. Desuden deltager
skolens viceforstander Annette Riisager som referent.
Deltagerådet holder et kort møde hver uge og et længere månedligt møde.

Hvert møde har ’Orientering fra værkstederne’ som fast punkt. Her orienteres om hvordan eleverne trives
socialt og om arbejdsmiljøet på de enkelte værksteder, herunder værkstedernes sikkerhedsudstyr. Umiddelbart i forlængelse af det månedlige møde afholdes lærermøde, hvilket betyder, at viceforstanderen kan
viderebringe referat fra deltagerrådets møde med det samme og herved sikre kontinuitet og kort vej til
handling.

”

Vi vil sikre motivation,
ejerskab og
fastholdelse
-og vi mener
det alvorligt

Deltagerrådet tager initiativer til fællesarrangementer, og har blandt andet arrangeret halloween, sommerfest og morgenmøder. Der udover laver
deltagerrådet to årlige teambuilding-dage, hvor samarbejde og respekt er i
fokus. På teambuilding-dagene løses udfordringer i grupper, sammensat af
elever på tværs af de forskellige værksteder. Det handler ikke om at være
først og størst, men om at arbejde sammen og skabe relationer på tværs af
værkstederne.
Deltagerrådet spiller ligeledes en rolle i udarbejdningen af skolens undervisningsmiljøvurderingen og den efterfølgende handlingsplan. Planen tager i
høj grad udgangspunkt i elevernes løsningsforslag, og udarbejdes i fællesskab af skolens ledelse og deltagerrådet.

Skolen prioriterer deltagerrådet højt og har derfor afsat de nødvendige ressourcer fordi, som forstander
Jákup Heinesen siger: ”skolen er optaget af et godt undervisningsmiljø, både psykisk, fysisk og æstetisk.
Vi vil gerne sikre motivation, ejerskab og fastholdelse - og vi mener det alvorligt”.

Praktikpartnerskaber
Som led i at sikre eleverne værdifulde praktikforløb i engagerede virksomheder har skolen i det seneste
år i samarbejde med ErhvervsCentret i Greve etableret praktikpartnerskaber med private virksomheder i
lokalmiljøet. Eleverne får nogle gode praktikerfaringer, og partnerskabet øger elevernes chancer for at få
praktikplads i forbindelse med en efterfølgende erhvervsuddannelse.
I det hele taget udstråler Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup at her er der ’noget på spil’,og at
elevernes stemme, deres kompetencer og deres møde med skolen er vigtig.

25.000 kroner til fælles gavn
Det er endnu ikke besluttet hvad pengene skal bruges til, men selvfølgelig skal hele deltagerrådet inddrages i beslutningen. Beløbet skal under alle omstændigheder understøtte de fællesskabsfremmende
aktiviteter på den ene eller den anden måde.

