Borris · Ringkøbing · Skjern

Projekt Ny-start
- Et beskæftigelsesprojekt
I samarbejde med...

erhvervsskolenvestjylland.dk

Erhvervsskolen Vestjylland
– en socialøkonomisk virksomhed

Helhedsorienterede
beskæftigelsestilbud
Projekt Ny-start er en del af Rummelig Genstart der har til
formål at udvikle og gennemføre indsatser, der sikrer inklusion
og beskæftigelse af udsatte ledige. Herudover skal projektet
bidrage til skabelsen af flere socialøkonomiske og rummelige
virksomheder igennem nye samarbejder og udviklingsprojekter
mellem kommuner, virksomheder og socialøkonomiske
partnere.

Projektet tilbyder et virkelighedsnært beskæftigelsesmiljø, hvor
borgeren vil kunne tilbydes et individuelt tilpasset forløb.
Forløbet tager udgangspunkt i en af vores socialøkonomiske
virksomheder, og fokus vil være at opkvalificere og afklare den
enkeltes faglige, sociale og personlige kompetencer. Dette
danner grundlag for at pege på den rette virksomhed for
efterfølgende praktik og ansættelse.

Rummelig Genstart er finansieret af den Europæiske
Socialfond, Decentrale Erhvervsfremmemidler og en række
samarbejdspartnere.

Forløbet i de socialøkonomiske virksomheder, vil kunne tilbyde
en beskyttende ramme, med mulighed for at graduere niveauet
og det faglige indhold for den enkelte borger.

Vil du høre mere om projektet, vores tilbud eller har
du en forespørgsel, så kontakt Mette Ulnits…

Mette Ulnits
Tlf. 30 43 10 01
mu@evborris.dk
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Geografisk placering

Erhvervsskolen Vestjylland
og EV-shoppen, Borris
I Borris tilbyder vi en bred vifte af
erhvervsrettede forløb inden for landbrug
og naturpleje, køkken, service og butik
eller på vores træ- og metalværksteder.
Vores tilbud tager afsæt i et virkelighedsnært beskæftigelsesmiljø, hvor de
ansatte har de nødvendige og relevante
faglige kompetencer indenfor de enkelte
afdelinger.Forløbene tilpasses med
udgangspunkt i den enkeltes interesser,
kompetencer og behov og med inddragelse af eksterne virksomhedspraktikker.

EV-Innovest, Skjern

Holstebro
Ringkøbing

Herning

• EV-caféen

Borris
Skjern

• Erhvervsskolen Vestjylland
• EV-shoppen

• EV-Innovest

Esbjerg

Erhvervsskolen Vestjylland står for
kantine-driften hos Innovest i Skjern, der
drives som en socialøkonomisk kantine.
Her kan vil tilbyde forløb indenfor køkken,
service og kantine, i et moderne indrettet
produktionskøkken og en velfungerende
kantine. Med det dynamiske arbejdsmiljø
og de mange fine faciliteter er kantinen
hos Innovest den perfekte træningsbane
for vores borgere i beskæftigelsesrettede
forløb.Eksterne virksomhedspraktikker
medvirker til at afklare borgerens
beskæftigelsesmuligheder.

EV-caféen
Stationen, Ringkøbing

Vi bygger på vestjyske værdier
Erhvervsskolen Vestjylland er en socialøkonomisk virksomhed, der skræddersyr individuelt
tilpassede beskæftigelsesrettede forløb. Geografisk er Erhvervsskolen repræsenteret i de tre
vestjyske byer Borris, Skjern og Ringkøbing med forskellige tilbud, der kvalificerer udsatte og
sårbare mennesker til at komme ind på arbejdsmarkedet. Erhvervsskolen har rødder i det
vestjyske, og bygger vores samarbejde på værdier, som tillid, troværdighed og ordentlighed.
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Ringkøbing Stationsbygningen i Ringkøbing rummer et kombineret ungdomshus,
socialøkonomisk café og ventesal. Her
skabes et fælles mødested for alle unge
på tværs af forskellige baggrunde og vilkår. Vi driver caféen i stationsbygningen,
og her tilbyder vi beskæftigelsesrettede
forløb, med udgangspunkt i café drift
og tilhørende service opgaver i relation
til resten af huset. Som vores øvrige
tilbud kombineres forløbet med eksterne
virksomhedspraktikker.
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Hvad tilbyder vi?
• et autentisk arbejdsmiljø til at opkvalificere og afklare jobmuligheder
• en koordineret indsats af én fast medarbejder med kontakt til den kommunale myndighed
• en afklaring og beskrivelse af borgerens arbejdsevne, effektivitet, mødestabilitet, indlæringsevne
og omstillingsparathed
• fleksible og individuelt tilpassede forløb
• målrettede statusbeskrivelser undervejs og efter afsluttet forløb
• opstart, afvikling og opfølgning på virksomhedspraktikker
• samarbejde med borgerens tilknyttede fagpersoner
• fokus på progression og udvikling i forløbet
• bevidsthed om omkostningsniveau, forløbene skal føre til udvikling og flytte borgeren. Opleves det
ikke vil forløbet blive afsluttet.
• Kort sagt: Vi tager hånd om det samlede forløb og sparer rådgiverens tid og ressourcer.

”Vi tager hånd om det samlede
forløb, og sparer rådgiverens
tid og ressourcer”

”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”.
Lene Dvinge, ansat, tidligere borger i et ressourceforløb
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Indhold i opkvalificerende forløb
Med udgangspunkt i vores afdelinger og værksteder, kan vi tilbyde.

Kompetenceudvikling
på interne værksteder

Træningsbane
indenfor
Landbrug og
naturpleje

Arbejdsevne
afklaring

Kompetencer
indenfor
Kantinedrift

Kompetencer
indenfor
Butik og Café

Personlig trivsel
og udvikling

Borgeren

Kompetencer
indenfor
Køkken &
service

Eksterne
Virksomhedspraktikker

Træningsbane
indenfor
Håndværk

Dokumentation
af forløb

Én fast
kontaktperson

Opkvalificering

Kurser og
formelle kompetencer
Vi har fokus på progression i forløbet, og på at udvikle den enkeltes
kompetencer mest muligt. I den sammenhæng benytter vi os af
bevisgivende kurser og certifikater, der kan bidrage til den enkelte
borgers muligheder for, at komme ibeskæftigelse. Det kan være i form
af hygiejnebevis, svejsecertifikat, førstehjælpskursus eller lignende
Når vi tager stilling til tilbuddet om kurser og certifikater,
er det ud fra en individuel vurdering, og en konkret aftale
med den enkeltes kommunale rådgiver.
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Takster...
Vi påtager os ansvaret for det samlede forløb, hvilket medvirker til at lette
arbejdsbyrden for kommunen og den enkelte sagsbehandler. Vores takster
er enkle og gennemskuelige og ser ud som følger:

https://erhvervsskolenvestjylland.dk/beskaeftigelsesrettede-forloeb/projekt-ny-start/

”Min oplevelse er et yderst professionelt samarbejde med Erhvervsskolen Vestjylland, hvor
borgeren altid er i centrum med en tværfaglig og kreativ tilgang med fokus på udvikling.
Jeg oplever, at den enkelte borger hurtigt oplever tryghed, at blive set og opnår en højere
grad af tiltro til egne evner. Det er også min oplevelse, at ingen forløb er længere end hvad
nødvendigt er og den løbende opfølgning gør, at der er stort fokus på det mål der arbejdes
frem imod. Jeg har endnu ikke oplevet en borger der har været i forløb på EV, som ikke har
afsluttet et forløb med stolthed over et flot stykke arbejde de har været med til at yde og
en flot tiltro til sig selv og egne evner til, at komme videre på arbejdsmarkedet.”
Nanna, Koordinerende sagsbehandler jobcenter Ringkøbing Skjern kommune
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”man bliver mødt, hørt og forstået
ud fra dér hvor man er, på det
tidspunkt man starter. Forløbet har
været et vendepunkt og et springbræt til arbejdsmarkedet. Der er et
sikkerhedsnet når man skal videre
i virksomhedspraktik, og det giver
tryghed hvis tingene går galt”.
Samantha, borger i ressourceforløb

Erhvervsskolen Vestjylland
Vestergade 42, Borris · 6900 Skjern
Tlf. 30 43 10 01 · mu@evborris.dk
erhvervsskolenvestjylland.dk

