MAGASINET FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

Fakta om Special Skills

● 12 forskellige uddannelsestilbud samarbejder med SkillsDenmark om at
afholde Special Skills på Thorshøjgård Pedersborgvej 20, 2635 Ishøj.
● Special Skills består af konkurrencer og af faglige udfordringer og inspiration,
som præsenteres af de 12 forskellige uddannelsestilbud.
● UU-Syd og UU Vestegnen står for tilmeldingen, der er plads til 300 udskolingselever fra Vestegnen mv. (7.-10. klasse), som modtager specialundervisning.
● De unge er på forhånd inddelt i hold af tre og tre og de skal dyste i SkillsDenmarks forskellige faglige konkurrencer i et særligt konkurrence-telt (fra kl.
11-13).
● Alt er non profit.
● Special Skills afholdes på et stort græsareal med to rækker af telte overfor
hinanden som en slags markedsplads.
● Der er flere forskellige typer af uddannelsestilbud repræsenteret til Special
Skills. Både STU og produktionsskoler.
● Alle unge får et diplom og gratis frokost. Vinderne af de forskellige Special
Skills får en fed præmie.
● Kl. 10-14 er alle de 12 uddannelsestilbud åbne for alle unge – kom og prøv
kræfter med en faglig udfordring. Fra 11-13 er der konkurrencer i Special
Skills i konkurrenceteltet. 13.45: Præmieoverrækkelse.

Uddannelsesvejledning i praksis
Special Skills handler om uddannelsesvejledning i praksis. “Her får de unge mulighed for at prøve forskellige fagligheder
af, så de på den måde kan spore sig ind
på, hvad de skal sigte mod,“ siger Kristina
Viegaard Andersen, socialrådgiver på
Thorshøjgård og idékvidnen til Special
Skills, der henvender sig til eleverne
i specialklasserne, det vil sige 7. - 10.
klasse. Tilmeldingen sker gennem UUvejledningen, som tilmelder eleverne.
Igen i år lægger Thorshøjgård arealer til
begivenheden: “Vi skaber en markedsplads med udfordringer og opgaver. vi
er 12 uddannelsestilbud, der er gået

sammen om at skabe en god dag, hvor de
unge har det sjovt samtidig med, at de
lærer noget,” siger Anette Rubin, Forstander på Thorshøjgård, og fortsætter: “Vi
håber på, at vi kan være med til at sprede
Special Skills ud, så vi på et tidspunkt
kan få et DM i Special Skills.”
De 12 uddannelsestilbud, som blandt
andet favner både STU’er og produktionsskoler stiller op med hvert sit telt,
hvor man kan få inspiration og prøve
forskellige faglige udfordringer. Projektet
er non-profit, så der er ingen reklamer,
pjecer, armbånd eller anden markedsføring - kun faglig inspiration!

Du kan læse meget mere om Special Skills
her og se, hvem de 12 uddannelsestilbud
er her:
Klik her!

LÆS MERE!

Og du kan læse mere om SkillsDenmark
her
Klik her!

LÆS MERE!

Den 5. september 2018 får 300 elever mulighed for at afprøve forskellige fagligheder.
Billederne er fra sidste års Special Skills.
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