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Produktionsskolen
Nordvestjylland
/MSS

Til gengæld har produktionsskolen åbnet hele 6
KUU linjer, og her arbejder man meget tæt sammen, således at produktionsskoleelever i perioder
kan være trainees på en KUU linje.
Siden sommerferien varetager skolens afdeling i
Holstebro desuden STU opgaven for kommunen.
Værkstedet arbejder tæt sammen med afdelingens andre værksteder, sådan at eleverne bliver
udfordret i praksis.

Mandag d. 11. september besøgte PSFs sekretariat Produktionsskolen Nordvestjylland.
For os, der arbejder på sekretariatet, er det
vigtigt, at vi en gang imellem kommer ud og
ser og hører om, hvordan hverdagen på skolerne ser ud. Derfor forsøger vi hvert år, at
lave en fælles (sen)sommerudflugt til en
skole. I år faldt valget på Produktionsskolen
Nordvestjylland, der tog imod os med stor
gæstfrihed!
Produktionsskolen har tre afdelinger, en i Lemvig
og to i Holstebro. Afdelingen i Lemvig er den oprindelige, mens afdelingerne i Holstebro kom til i
henholdsvis 2010 og 2015. I dag er det imidlertid
afdelingen fra 2010, der er langt den største.
Som så mange andre produktionsskoler lider Produktionsskolen Nordvestjylland lige nu under
markant nedgang i elevtallet. Ifølge de UU vejledere, vi talte med, skyldes det i høj grad den nedsatte skoleydelse.

For 2 år siden åbnede cafeen og produktionsskoleværkstedet Kamoon i et boligområde i Holstebro. Her arbejder produktionsskoleelever og -lærlinge sammen med indvandrerkvinder, der er ansat gennem kommunens jobcenter. Cafeen leverer rigtig meget mad ud af huset. Man har specialiseret sig i arabisk mad, men serverer og leverer
også mere traditionel dansk mad.
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Skolens produktionsskoleværksteder:
• Køkken og kantine
• Metal
• Træ
• Kreativt håndværk

Det er altid dejligt, at komme ud af kontoret og få
et lille indblik i, hvad der rører sig ude på skolerne. Vi havde en dejlig dag, der bl.a. bød på besøg på værksteder, snakke med elever og medarbejdere, fantastisk libanesisk frokost på Kamoon
og sejltur med skolens RIB gummibåd. Mange
mange tak til skolens lærere og elever, og ikke
mindst forstander John Fischer, der havde afsat
en dag til at følge os rundt.

Skolens KUU linjer:
• Service, turisme og transport
• Industri, mekanik og produktudvikling
• Jordbrug, mad og sundhed
• Havn, fjord og hav
• Byg, bolig og miljø
• Børn, unge og ældre
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