Velkommen til
Glostrup Albertslund Produktionshøjskole
2018
Dette er en oversigt over praktiske oplysninger og regler for skolen.
Aftalt værksted:____________________ faglærer:______________________ mobilnr.:________________
Værkstedet:
Alle aftaler om den daglige skolegang foregår på det værksted du er blevet optaget på. Sammen med din
faglærer laves en forløbsplan, som beskriver de mål der aftales for undervisningen. Når du slutter,
modtager du et kompetencebevis som dokumentation for det du har lært.
Anden undervisning:
Ved start på skolen får du en lille test, som viser lidt om dine læse- og skrivefærdigheder. Det tilbydes
undervisningsforløb for ordblinde, samt dansk og matematik, hvis du ikke har bestået afgangsprøve.
Sygdom / udeblivelse:
Ved sygdom skal du ringe til din faglærer mellem 8 og 8.30 på første sygedag – ellers betragtes fraværet
som udeblivelse. Er du syg flere dage aftales yderligere kontakt med faglærer. Der er skoleydelse under
sygdom hvis du ikke har meget fravær.
Udeblivelse medfører stop for skoleydelsen indtil du møder igen. Det kan derfor koste dyrt at udeblive op
til skolens lukkedage. Der er mødepligt på skolen, og stort fravær medfører udskrivning af skolen. Forud for
evt. udskrivning vil vejleder/forældre blive inddraget for om muligt at støtte op om fremmøde.
Arbejdstid:
Mødetiden er dagligt kl. 7.45, hvor der er mulighed for morgenbrød i kantinen. Undervisningen starter kl.
8.00.
Sluttidspunkter:






Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

kl. 14.30
kl. 15.00
kl. 15.00
kl. 14.00
kl. 13.00

Pausetidspunkter er 9.40-10.00 og 11.30-12.15 (frokost) samt 13.50-14 mandag til onsdag.
Fredag er der morgensamling til 8.15, og frokostpausen er fra 11.30-12.00. Der er mulighed for at smøre
madpakke fredag morgen.
Vejledning:
En vigtig del af skolens undervisning er information om uddannelser og arbejdsmarked. Du vil derfor altid
kunne få vejledning og hjælp til ansøgninger. Efter 3 mdr. er der mulighed for kombinationsforløb på en
erhvervsskole efter eget valg. Erhvervspraktik er muligt op til 4 uger pr. halvår.
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Skoleydelse:
Der udbetales skoleydelse månedsvis. Indtjeningsperioden er fra den 16. i måneden til den 15. måneden
efter. Udbetaling sker den sidste hverdag i måneden, og varierer efter antallet af arbejdsdage i perioden.
Starter du f.eks. den 1. i en måned, er den første lønudbetaling kun for ca. 2 uger.
Ugetaksten i 2018:

358 kr. for unge under 18 år
621 kr for hjemmeboende over 18 år
1440 kr. for udeboende over 18 år.
Beløbet er skattepligtigt og der trækkes 100 kr. til frokost mm. (rabat til unge under 18)
Transporttilskud:
Bruger du bus eller tog, kan du købe et ungdomskort på www.ungdomskort.dk. Det koster ca. 370 kr. om
måneden. Inden du kan gå ind og søge om ungdomskort, skal du henvende dig til kontoret, så du kan blive
godkendt til at søge ungdomskort. Søg i god tid, det tager ca. 2 uger at behandle ansøgningen. Er du ikke
skrap på en computer, så hjælper vi dig gerne på kontoret.
Ferie:
Skolen holder lukket i 6 uger om året, hvor man kan få skoleydelse i ferien. Desuden holder vi lukket
enkelte dage som afspadsering af mere end 30 timer om ugen. På helligdage gives fri med skoleydelse. Evt.
ferie uden for skolens ferieperioder giver ikke skoleydelse, men noteres som udeblivelse. Hæver du
feriepenge fra et tidligere job, kan du ikke samtidig få skoleydelse.
Ferielukket i 2018:
Uge 13 (påske), uge 28-31 (sommer), uge 42 (efterår) og uge 52 (jul). Derudover enkeltfridage pga.
lærermøder mv. Kalenderen kan ses på gapro.dk. Kalender for 2019 besluttes i november.
Særlige arrangementer:
Gallafest 24/5, Åbent Hus 7/6 og 6/12 (eftermiddag/aften – forskudt arbejdstid med mødepligt). Introtur
29-30 august med afspadsering dagen efter. I løbet af året vil der derudover blive tilbud om forskellige
fritidsarrangementer.
Arbejdstøj:
På skolens håndværkerlinjer skal der, af hensyn til sikkerhed, bruges korrekt arbejdstøj (jakke, bukser eller
overall, T-shirts og sikkerhedssko). 1 sæt arbejdstøj og sikkerhedssko kan købes af skolen til billigst mulige
pris. (Gælder kun elever på håndværkerlinjen, og beløbet kan trækkes over skoleydelsen) Det er også
muligt at låne på skolen eller medbringe sit eget. Der er aflåseligt skab i omklædningsrummet. Skolen er
ikke ansvarlig for private ejendele.
Vold, alkohol, hash og andre rusmidler, samt rygning:
Der accepteres ingen former for rusmidler på skolen eller ved skolearrangementer. Dette gælder både
indtagelse, besiddelse samt aftaler om køb og salg. Overtrædelse medfører bortvisning, ligesom enhver
form for vold. Ved særlige arrangementer kan der udskænkes alkohol i begrænset omfang. Rygning er
tilladt i udendørs rygeområde, - ingen andre steder, og kun i pausetiderne.
Personoplysninger:
Skolen sender elektroniske indberetninger til undervisningsministeriet med oplysninger om elevernes cprnumre. Det bruges til oplysning om elevernes hjemkommune. Desuden indhenter vi oplysninger om din
uddannelse/arbejdssituation efter ophør på skolen.
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