
Virksomhedsrettede forløb
Videre i livet, videre i beskæftigelse 
Erhvervsskolen Vestjylland gør en forskel



Hos Erhvervsskolen Vestjylland tilbyder vi en individuel og 
helhedsorienteret indsats i et aktivt virksomhedsrettet forløb, 
der bringer sårbare og udsatte personer videre i livet og ind på 
arbejdsmarkedet. 

Vi udvikler den enkeltes arbejdsevne gennem målrettede forløb, 
der gør ham eller hende i stand til at passe et arbejde eller 
komme videre med en uddannelse.

Vi hjælper unge og voksne i alderen fra 18 år og opefter. Det er 
personer, som er udfordret af kognitive, fysiske eller psykiske 
problemstillinger. Nogle af vores forløbsdeltagere er diagnosti-
cerede med ADHD, autisme eller aspergers syndrom og har brug 
for særlig omsorg og støtte.

På skolen tilbyder vi et autentisk arbejdsmiljø med andre 
kursusdeltagere, engagerede fagpersoner, der indgår i et 
arbejdsfællesskab. Vi opbygger en tillidsfuld relation til alle 
personer og bruger tilliden til at styrke den personlige og faglige 
udvikling. Det sker ikke fra den ene dag til den anden, men 
gennem en vedvarende indsats over en længere og sammen-
hængende periode.

Som navnet antyder er vi en erhvervsskole. Vi har fokus på 
håndens arbejde og ”kloge hænder”, der bidrager med en 
nyttig indsats i hverdagen og dermed kvalificerer hver enkelt 
til et efterfølgende arbejde inden for fx landbrug, butik, lager, 
værksted, køkken eller gartneri. Vores mål er at alle bliver 
afklaret til eksempelvis et flex- eller skånejob.

Claus Tobler og Charlotte D. Tobler

erhvervsskolenvestjylland.dk

”På skolen er der plads og tid til den enkelte. Man bliver klædt godt på, og der 

er et godt miljø og glade mennesker. Det giver mig overskud, at mine behov 

omkring arbejde, coachsamtaler og ergoterapi er samlet under ét tag. Jeg 

oplever Erhvervsskolen Vestjylland som et vigtigt skridt på vejen til at få et job”.

Vi tager et skridt i den rigtige retning 
– og så tager vi nogle flere

Erhvervsskolen Vestjylland finder de indre ressourcer frem

• Erhvervsrettede forløb der rettes mod beskæftigelse

•  Koordineret indsats af én fast medarbejder fra erhvervsskolen med kontakt  
til den kommunale myndighed

•  Detaljerede statusbeskrivelser efter 3-6 måneder afhængig af forløbet  
og efter den afsluttende virksomhedspraktik

• Fleksible og individuelt tilpassede løsninger

•  Høj faglig kvalitet med engagerede faglærere, sagsbehandlere,  
ergoterapeuter, pædagoger mv.

• Autentisk miljø til at opkvalificere og afklare jobmuligheder

• Mange års erfaring med udsatte borgere

Hvad tilbyder vi på Erhvervsskolen Vestjylland?

Lene Dvinge, borger i et ressourceforløb

Mennesket i centrum
Erhvervsskolen Vestjylland er en skole for livet og livets skole i en 
periode. Vi sætter mennesket i centrum af et virksomhedsrettet forløb 
– og naturligvis i skolens øvrige tilbud. Vi har en anerkendende tilgang 
til læring, og tror på, at de indre ressourcer kan fremelskes. Vores for- 
udsætninger er sammenhæng, faste rutiner i hverdagen og et godt 
socialt sammenhold blandt kursister, elever og faglige medarbejdere. 
Vi tilbyder et helhedsperspektiv med mennesket (borgeren) i centrum 
og arbejder med de faktorer, der er vist i modellen ovenfor.

Billeder fra  
hverdagen på  

Erhvervsskolen  
Vestjylland

Borgeren

Erhvervs- 
afklaring

Helheds- 
orienteret 

indsats 
Faglige kompetencer 

samlet ét sted

Kompetence-
udvikling 
på interne 
værksteder

Beviser  
og kurser
§26 svejseb., 
malkekurser, 
motorsav mv.

Ergoterapi, 
fysisk træning, 
løfteteknik mv.

Individuelt 
opsatte mål og 

delmål

Personlig 
coaching

Erhvervs- 
praktik med  

tæt opfølgning

4 uger

6 mdr. - 2 år

3 mdr.

• Opstart og afklaring

• Individuelle forløb
• Kompetenceudvikling og opkvalificering

• Afklaring af arbejdsevne

• Virksomhedspraktik med henblik på ansættelse
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• Forbesøg med rundvisning

Fleksible forløb for den enkelte
På Erhvervsskolen Vestjylland bliver alle virk- 
somhedsrettede forløb tilrettelagt individuelt i 
forhold til visitationsprocessen og øvrige indivi- 
duelle forhold. Der er mange veje til et job og 
mange jobtyper efter forløbet. For at komme 
godt fra land har vi først en ”prøveperiode” på 
op til en måned, herefter typisk et halvt år til to 
års afklaring, kompetenceløft, opkvalificering og 
derefter en virksomhedspraktik, der forhåbentlig 
gerne skulle lede til en varig ansættelse. 



Velkommen til Erhvervsskolen Vestjylland og velkommen til 
en socialøkonomisk virksomhed, der gør det muligt at komme 
videre i livet. Vi tror på livsglæde, udvikling og nye muligheder. 
Et forløb på skolen er ikke blot uddannelse, men også dannelse. 
Vi står sammen om at udvikle hinanden og har en fælles 
forpligtelse til at det lykkes. Vi tager afsæt i den enkelte elevs 

ressourcer, ønsker og behov. Vi bygger videre på dette funda-
ment og tilrettelægger et individuelt forløb i et tæt samarbejde 
mellem elev, UU-vejleder, sagsbehandler og kontaktperson på 
skolen. Vi samarbejder med en række uddannelsesinstitutioner, 
virksomheder og aktører, der gør det muligt at komme menings-
fuldt videre i livet og i beskæftigelse.    

erhvervsskolenvestjylland.dk

Et skridt videre i livet...

”Jeg har lært mig selv at kende og accepterer mine udfordringer og de begrænsninger, 

det medfører. For første gang i mit liv har jeg opnået varige venskaber. Livsglæde og en 

positiv tilgang til livet, og et godt liv selvom der er ting, jeg ikke kan. Jeg har lært at opret-

holde en struktur, som er afgørende for mig i forhold til min hverdag og beskæftigelse”.

Erhvervsskolen Vestjylland
Vestergade 42, Borris · 6900 Skjern
Tlf. 89 93 40 50 · info@evborris.dk
erhvervsskolenvestjylland.dk

Simon Rughave, tidligere elev på jobplan


