GRIBSKOV
PRODUKTIONSSKOLE
...din vej til uddannelse og job

VELKOMMEN !

Praktiske oplysninger
Vi er glade for at se dig på vores skole - velkommen til! Vi ser frem til
samarbejdet med dig.
Vi er en lille skole, som er kendetegnet ved nærvær og kreativitet.
Her kender alle hinanden, og det giver en god og afslappet stemning
iblandt os. Du er netop startet på et af vores værksteder, og vi
håber, der er taget godt imod dig.
Der er en masse praktiske ting, som du skal vide, derfor får du denne
lille velkomstfolder.

Det er et samarbejde og et fællesskab

Vi forventer, at du har lyst til at gå her, og at du overholder vores
spilleregler. Ligeledes forventer vi, at du giver en hånd med, hvis det
”brænder på”, og der er brug for et par ekstra hænder på et andet
værksted. Vi har en ansættelseskontrakt, som du vil skulle underskrive
inden for de første 14 dage.
Vi er meget fleksible, og som udgangspunkt er vores indstilling, at alt
er muligt. Vi VIL dig! Men vi husker også hinanden på, at vi meget
forskellige, og vi giver hinanden plads til at være dem, vi er.
Hverdagen foregår på værkstedet, men vi mødes også på kryds og
tværs af vores linjer. Pludselig spiller vi rundbold en formiddag, når
vejret er godt, en anden dag bygger vi drager eller hygger os med
fødselsdagskage sidste hverdag i måneden.

Mødetider, fravær og lægebesøg mv.
Mandag: 8:15 –
Tirsdag: 8:15 –
Onsdag: 8:15 –
Torsdag: 8:15 –
Fredag: 8:15 –

14:00
15:00
15:15
15:00
14:00

Du er på skolen 32 timer om ugen.
Der er mødepligt til al undervisning
og alle fællesaktiviteter. Fritagelse
for undervisning kræver en aftale
med din faglærer.

Giv os besked hvis du er syg eller forsinket

Hvis du er syg eller kommer for sent, skal du ringe til din faglærer
mellem kl. 8.00 - 8.30. Melder du dig ikke syg i dette tidsrum får du
udeblivelse. Du skal ringe hver dag, indtil du er raskmeldt.
Hvis du ikke kan få fat i din faglærer, skal du ringe til skolens kontor
på telefon 72 10 00 12. Møder du ikke til undervisning, eller kommer
for sent, trækkes du i skoleydelse. Hvis du kommer for sent mere
end 3 gange inden for 14 dage, vil du komme til samtale med vores
vejleder Lise. Læge-, tandlægebesøg mv skal varsles i god tid.
Husk dokumentation fra lægen, så får du nemlig løn ved denne form
for fravær. Hvis du ellers har brug for at forlade skolens område i
skoletiden, skal du aftale det med din faglærer.

Madordning (obligatorisk)

Der er morgenmad alle dage fra kl. 8.00, og frokost kl. 11.50.
Du betaler 25,- pr. dag, som trækkes fra din løn, inden den udbetales til
din konto.

Rygning og rusmiddelpolitik

Rygning er tilladt på P-pladsen ved 10. kl. Du skal være upåvirket og
uden besiddelse af rusmidler på skolens område.

Tilskud til transport

Du har mulighed for at søge tilskud til transport mens du går hos os.
Du kan finde flere informationer på www.ungdomskort.dk eller kontakt
vores sekretær Vicky. Hertil skal du bruge NemID.

Mobning og chikane

Vi forventer, at du henvender dig til os, hvis du bliver udsat for chikane
eller mobning. Chikane og mobning er under ingen omstændigheder
tilladt eller accepteret på skolen!

Skoleydelse (løn)

Du får skoleydelse i den periode, du er tilmeldt på vores skole. Du skal
have et frikort eller skattekort til rådighed (det trækkes elektronisk af
vores sekretær Vicky).
Skoleydelsen udgør i 2015 pr. uge:
•   Under 18 år kr. 680,•   Over 18 år og hjemmeboende kr. 878,•   Over 18 år og udeboende kr. 1.628,Skoleydelsen er skattepligtig og udbetales fredag hver 14. dag i
ulige uger. Skoleydelsen beregnes ud fra dit fremmøde, og du og din
faglærer underskriver din timeseddel.

Pas på dine ting!

Det er vigtigt at passe på sine ting. Private ting som mobiltelefoner,
penge mv er under eget ansvar og dækkes ikke af skolens forsikring
ved uheld eller tyveri.

Særlige arrangementer

I løbet af skoleåret afholdes der forskellige arrangementer for hele skolen. Arrangementerne ligger uden for den almindelige mødetid. Der er
mødepligt til disse arrangementer, som vi vil varsle i god tid.
Du kan også læse mere om det på vores hjemmeside
www.gribskov-ps.dk

Ferie og fridage i 2015 (begge dage inkl.)
Påskeferie
Sommerferie
Efterårsferie
Juleferie

30. marts 2015 – 06. april 2015
06. juli 2015 – 2. august 2015
12. okt. 2015 - 16. okt. 2015
21. dec. 2015 – 03. januar 2016

Hvis du ønsker ekstra ferie, skal du søge hos vores forstander Kenn i
god tid.

Skolegade 43

3200 Helsinge

post@gribskov-ps.dk

www.gribskov-ps.dk

+45 72 10 00 12

