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Erhvervsskolen Vestjylland
– en socialøkonomisk virksomhed

helhedsorienterede boog uddannelsestilbud
På Erhvervsskolen Vestjylland, tilbyder vi en særlig tilrettelagt
uddannelse, med mulighed for, at kombinere dette med et
botilbud.
Vi tilbyder individuelle og helhedsorienterede forløb, med det
formål, at udvikle og styrke den enkeltes faglige, personlige og
sociale kompetencer.
I vores bo-tilbud har vi 35 bo-enheder til unge mellem 16 og 25
år. Her tilbydes enkeltmands værelser med eget bad og toilet,
samt fælles arealer med stort køkken, biograf, opholdsstuer,
sportshal mm.

Uddannelsen tager udgangspunkt i autentiske arbejdsmiljøer, i
vores socialøkonomiske virksomhed. Desuden gør vi brug af et
stort netværk af virksomheder, der bidrager som
samarbejdspartnere i forhold til praktikforløb.
Vi kan tilbyde forløb indenfor
• landbrug og naturpleje
• jern og metal
• køkken, service og butik
• bygge og træ
• montage, pakke og produktionsopgaver
Der er desuden en række almene fag som fx idræt, samfundsfag og dansk.

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

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

Holstebro
Ringkøbing

Herning

Borris
Skjern

• Erhvervsskolen Vestjylland
• Botilbud

• EV-Innovest

Esbjerg

Vi bygger på vestjyske værdier
Erhvervsskolen Vestjylland er en socialøkonomisk virksomhed, der skræddersyr
individuelt tilpassede bo og uddannelsesforløb. Geografisk er erhvervsskolen
repræsenteret i de to vestjyske byer Borris og Skjern med kvalificerede
uddannelses- og bo-tilbud, til unge med særlige behov. Erhvervsskolen har rødder i det
vestjyske, og vi bygger vores samarbejde på vores kerneværdier tillid, ansvarlighed og
ordentlighed.
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Erhvervsskolen Vestjylland
STU og bo-tilbud, Borris
I Borris tilbyder vi en bred vifte af praktisk
rettede forløb inden for landbrug og
naturpleje, køkken, service og butik eller
på vores træ-, metal- og
montageværksteder.
Undervisningen er bygget op omkring et
virkelighedsnært beskæftigelsesmiljø, og
der sælges produkter til både private og
virksomheder.
Forløbene tilpasses med udgangspunkt i
den enkeltes interesser, kompetencer og
behov og med inddragelse af eksterne
virksomhedspraktikker.

EV-Innovest, Skjern
STU tilbud
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 elever. Eksterne
virksomhedspraktikker medvirker til at
afklare elevens fremtidige
beskæftigelsesmuligheder.

Botilbud
I vores bo-tilbud er der plads til 35
elever, som får deres eget værelse med
eget bad og toilet. Eleverne kan benytte
en lang række fælles faciliteter, herunder
biograf, fitness, e-sport og et stort
fælles køkken.
I vores bodel, har vi fokus på at udvikle
den enkeltes personlige og sociale
kompetencer. Vi kan tilbyde flotte
rammer og omgivelser for elevernes
ophold, med gode muligheder for et
aktivt og socialt fritidsliv.
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Hvad tilbyder vi?
• Et autentisk uddannelsesmiljø til at opkvalificere og afklare elevens samlede kompetencer.
• Bo-enhed med enkeltmandsværelser, eget bad og toilet.
• Moderne og tidssvarende faciliteter, herunder egen biograf, hal, motionsrum og kreativt værksted.
• En koordineret indsats af én fast medarbejder med kontakt til den kommunale myndighed.
• En afklaring og beskrivelse af elevens sociale, personlige og faglige kompetencer.
• Fleksible og individuelt tilpassede forløb.
• Målrettede statusbeskrivelser undervejs og efter afsluttet forløb.
• Opstart, afvikling og opfølgning på virksomhedspraktikker.
• Samarbejde med elevens netværk, forældre m.fl.
• Fokus på progression og udvikling i forløbet.
• En fast tilknyttet pædagogisk kontaktperson omkring den enkelte elev.
• En årlig studierejse.

”Vi tager hånd om den enkelte
elev, og dennes behov og
ønsker for opholdet”

”Mit ophold på Erhvervsskolen Vestjylland har gjort mig klar til at indgå i
sociale fællesskaber. Det har givet mig et kammeratskab og har gjort,
at jeg nu kan begå mig på en arbejdsplads”.
Peter Emil, tidligere elev
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Tilgang og
pædagogisk
fundament
Vores relationer til andre mennesker
er afgørende, når vi skal udvikle os,
skabe et meningsfyldt liv og kunne
trives i et arbejdsliv.
Vi tror på, at tillidsfulde relationer, et
anerkendende menneskesyn,
ansvarlighed og en ligeværdig
kommunikation udvikler os allermest.
Vi sætter det enkelte menneske i
centrum og har fokus på de
personlige kompetencer, de faglige
færdigheder og evnen til at indgå
i sociale sammenhænge – ud fra
et individuelt tilrettelagt forløb
og en helhedsorienteret indsats.
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Eksempler på indhold
Med udgangspunkt i vores afdelinger og værksteder, kan vi tilbyde.

Pakke, montage og
Produktionsopgaver

Landbrug og
naturpleje

Butik og Café

Arbejdsevne
afklaring

Kantinedrift
Personlig trivsel
og udvikling

Eleven
Køkken &
service

Eksterne
Virksomhedspraktikker

Én fast
kontaktperson

Dokumentation
af forløb
Metal og træ
værksted

Opkvalificering
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Takster
Vores takster kan findes på hjemmesiden på følgende link:
www.erhvervsskolenvestjylland.dk/takster

”Jeg har samarbejdet med Erhvervsskolen Vestjylland i de seneste fem år, og jeg har altid
haft et yderst godt og konstruktivt samarbejde med dem. Man kan mærke hele personalets engagement og nærvær i relationerne til de unge, og elevernes udvikling er altid
skriftligt veldokumenteret.
Det er et stabilt og kompetent personale der er omkring eleverne, hvilket har stor betydning for elevernes udvikling af sociale, personlige og faglige kompetencer. Personalet har
hele tiden fokus på, at eleverne bliver så selvstændige som muligt og så er det vigtigt for
dem, at der er en klar plan for, hvad eleverne skal efter endt STU, hvilket deres engagement i projektet ”Joballiancen” også bevidner.
Jeg kan kun give mine bedste anbefalinger til Erhvervsskolen Vestjylland og jeg ser frem
til, at følge flere elever udvikle sig i de strukturerede rammer og skønne omgivelser.”
STU-vejleder i Den kommunale ungeindsats
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”Jeg har lært meget både personligt, socialt og fagligt. Tiden på Erhvervsskolen Vestjylland
har betydet, at jeg har kunnet gennemføre en uddannelse som landbrugsassistent. Jeg er
i dag ansat i ordinær fuldtidsbeskæftigelse hos en landmand med 350 køer. Jeg har det
øverste ansvar for pasningen af gårdens kalve, der sælges til Holland. Desuden har jeg
ansvaret for eftermiddagsmalkningen på gården”.
Mia Hessellund, tidligere elev
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