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Køkkenpraktik:
Hver onsdag er Faraj i det store køkken, hvor der bliver
lavet formiddagsmad og frokost til omkring 80 mennesker.
Faraj startede med at være udendørs i en praktik ved
skov og park, men fandt hurtigt ud af, at det ikke var
ham. Han foreslog derfor selv at starte i køkkenet.
Og han nyder det!
Faraj fortæller at han er vild med at lave mad, tale om
nye retter med kokken og selvstændigt få opgaver med
at lave retter. Faraj er også glad for praktikken, da han
har mulighed for at trække sig ved behov og evt. bruge
tid på at dække borde hvis han har brug for det. Omvendt kan han vælge det sociale til og være i køkkenet
med de andre, hvis han har lysten til det.
Faraj har ikke stor erfaring med madlavning, men er nysgerrig og ivrig efter at lære.

Praktik i Skov og park:
Mathias har få timer i Dagskolen om ugen.
Han har i stedet evner og lysten til at være i
praktik ved ”Skov og park”. Mathias elsker at
være udendørs og arbejde med en masse maskiner. Det er fantastisk at blive stoppet af
ham, når man går over de store græsplæner
på stedet. Han stopper stolt sin traktor, står
af og slår ud med armene, imens han udbryder: ”Se… er det ikke bare snorlige”? Vi ser på
græsset foran os… Jo, det er slået snorlige og
flot. Jeg roser ham og han fortæller glad og
stolt om de næste projekter han har i tankerne og aftalt med faglærer Kenneth. Jeg går
derfra og glædes over at eleverne har mulighed for at komme ud og bruge hænder, sind
og hjerne.

Vinterkoncert 2020

Praktiske Tvind
Vi har flere elever i uddannelsesforløb, som bruger de fleste dage udendørs og knap så mange timer
indenfor i Dagskolen. Det betyder dog ikke, at de ikke lærer noget nyttigt, de kan tage med sig og bruge efter endt uddannelsesforløb. Der er en masse af lære i naturen og ved brug af de store maskiner.
Før eleverne får lov til at køre selvstændigt med traktor, trailer eller benytte en motorsav eller en økse, modtager de undervisning og tager eksamen i at arbejde med tingene. Først når de har været igennem en eksamen og fået ”kørekort” til tingene, må de benyttes.

Den ”sociale kravlegård”:
Inden eleverne er klar til at prøve kræfter med en ekstern
praktik, vil de ofte gerne i en intern praktik. Vi drøfter de
forskellige linjefag med eleverne og de kan komme i en
praktik når de er klar til det. Hvis det er det praktiske og
fysiske arbejde de søger mod, kan de snuse til de forskellige praktiske linjefag. Nogle elever ved 100% hvad de vil,
når de starter deres uddannelsesforløb eller praktik,
imens andre gerne vil snuse til de forskellige ting først.
Muligvis finder de ud af, at det praktiske alligevel ikke er
dem, men at de hellere vil i en praktik eller have linjefag
med kunst, musik eller måske motion.

På Tvind er der 5 fagområder, også kaldet linjefag:
Skov og Park:
Skov og park området er stort og alsidigt. Blandt anet slår de græs, reparerer huller i vejen, står for reparation af stier og grønne områder, fælder træer og hiver rødder op, samt plejer og graver køkkenhaven.
De har en vognpark med flere maskiner, havetraktorer, motorsave, økser og diverse udstyr.

Tømrerlinje og brændeproduktion:
Da jeg taler med faglærerne omkring Tvinds tømrerlinje, er de ved at være færdig med at skifte 50 vinduer. Da jeg spørger hvad de ellers laver, fortæller de glad hvad de har lavet i det sidste år. De har
blandt andet skiftet alt udendørs lys på de 3 opholdssteder på Tvind. De har designet, bygget og lavet et
badeværelse på Dagskolen. De har lavet et nyt kunstlokale i Dagskolen. De har specialdesignet et bord til
undervisningen på Dagskolen. De har ombygget et hus fra en bolig til to enheder og de er startet på omlægning af gulvvarme.
Planerne de næste måneder er at lave specialdesignede borde til spisesalen med træ-sildebensmønster
og omlægning af gulvvarme i flere huse.
Det er også i tømrerlinjen, Tvinds brændeproduktion hører hjemme. Her fældes der træer og kløves
brænde til eget forbrug. Det foregår enten via maskinkraft eller ved et huggebræt.

Praktiske Tvind
Smedelinje:
Tvinds smedelinje er populær. Her udarbejdes der specielle smedeopgaver, så som stellet på de nye specialdesignede borde i spisesalen. Det er også smedelinjen der
blev spurgt, da der skulle laves en specialdesignet sprinkler til vores sø og en ny holder til renseanlægget.

Pedellinje:
Her bliver der foretaget alle reparationer og den generelle vedligeholdelse af stedet. Det er et meget omfattende
og alsidigt arbejde, hvor man bliver stillet overfor mange
opgaver og kommer i kontakt med mange mennesker.

Køkkenlinje:
Tvinds køkkenlinje kan indeholde alt fra borddækning til
madlavning. De skal bestemme ugens meny, bestille varer, handle, lave mad, dække bord, rydde væk og vaske
op. Eleverne er med til det hele og er en stor del af køkkenholdet. Det er tydeligt at mærke at stemningen er
god på holdet og at de har det sjovt i køkkenet.

Alle områder går dog ind og ud af hinanden og krydser de forskellige faggrupper. Det har medarbejderne
det godt med, da de derved bruger hinanden og de kompetencer de hver især har, på den bedst tænkelige måde. Det betyder også, at eleverne ikke fornemmer et skift i praktikkerne, men at det kommer naturligt at være i praktik og at have uddannelsesforløb ved alle faglærere.

Det nødvendige seminarium—DNS
På DNS har efteråret været helt forrygende!
Alle DNS hold har været hjemme på Tvind på
samme tid og vi har haft travlt på den gode
måde! Her er nogle eksempler på det vi har
lavet.
Byggeuge med alle studerende og lærere på
DNS, plus en gruppe familie og venner som
kom for at hjælpe. Fire bygninger blev malet
fra top til tå!
Erasmus+ projekt. En gruppe unge fra Italien,
Letland, England, Spanien og Danmark kom for
at lære om alt spiseligt som vokser i skoven
lige omkring os.
DNS2016 har afsluttet deres sidste eksamen
og blev den 26. oktober fejret med manér. Vi
er stolte af at sende dem videre færdiguddannede lærere af en anden slags!
I forbindelse med en familie- og vennerweekend afholdte vi en ”Grøn og International
middag” med traditionelle retter fra mange
lande. Grøntsagerne kom direkte fra vores
egen have.

Motionsdag for Staby Skole er blevet en fast
årlig tradition. I stod vores yngste hold
DNS2020 i spidsen for arrangementet. De havde mange idéer til nye discipliner. En fantastisk
dag!
Nu har vi sendt de forskellige hold godt afsted
på nye udfordringer. Dem fortæller vi mere
om i næste måned.

Interview med Henning
Navn: Henning Falk Nielsen.
Uddannelse: Tømrer.
Ansat siden: juni 2018.
Stilling: Pedel og faglærer.
Henning er en af disse sindige jyder, som med et enkelt blik
kan få selv den mest rebelske unge mand til at falde ned.
Han har mere end en gang trådt til og manet til forsoning og
forståelse blandt eleverne på stedet. Henning har egentlig
ikke lyst til at tale om sig selv og fortæller at han ikke gør noget særligt. Kollegaer og elever kan dog fortælle at Henning
ER noget helt særligt og det han gør for eleverne hver eneste
dag, er helt unikt.

Hvad er det bedste ved at arbejde her?
Forstander Steen Conradsen fortalte mig, da jeg blev ansat: ”Vi producerer mennesker, ikke ting – så
tag det med ro!” Det har jeg tænkt meget over siden og Steen har jo egentlig ret. Det er ikke vigtigt
om vinduerne bliver sat i på rekordtid eller om en dør hænger en dag ekstra. Det er vigtigt at have
eleverne med i arbejdet og så er alt andet fuldstændig lige meget. Det øver jeg mig stadig på.
Jeg er vild med at mine dage er uforudsigelige og at dagens program bliver lavet om gang på gang.
Det betyder ikke stress og jag, blot at tingene bliver ændret. Her er igen devisen at ”Vi producerer
mennesker, ikke ting”. Skidt med hvor meget jeg får fra hånden, det er vigtigere at være noget for de
unge mennesker.

”Husk – Vi må ikke blive
hæse af at lytte!”
Hvad mener du, der skal til, for at vi voksne kan gøre en forskel?
Henning grubler lidt, kigger op mod himlen og svarer… Vi skal tage os alt den tid det tager. Lytte på
de unge mennesker uden at afbryde eller kommentere. De unge mangler ofte voksne som viser dem
tillid og støtte… og bare er… uden at komme med gode råd og kommentarer om deres fortid og
fremtid. Det forsøger jeg hver dag at leve op til. De unge mennesker ved, at de kan stole 100% på
mig og at jeg holder hvad jeg lover. Det er vigtigt, både for mig og for de unge mennesker.

Kursus i magtanvendelse
Pr. 1 januar 2020 træder de nye regler om magtanvendelse i kraft. Vi havde derfor inviteret Jesper fra LOS, til
en kursusdag med medarbejderne på stedet.
Heldigvis er det yderst sjældent at der bliver brugt
magtanvendelse her på stedet. Det er dog vigtigt at være helt up to date med procedurerne før, under og efter
en magtanvendelse.

Det var givende med en dag, hvor vi kunne gå i dybden
med elevernes grundlæggende rettigheder, samt de nye
regler.
Vi har meget fokus på elevernes selvbestemmelsesret og
etik i vores daglige arbejde og det var rigtig fint at få dette
drøftet og blive bekræftet i, at vi gør tingene både professionelt og ordentligt.

PTG (Praktisk Teoretisk Grunduddannelse)
Ledige pladser i 2020.
Ungdomshøjskolen PTG er en anderledes kostskole for unge i alderen 17 - 25 år, som vil
tage HF enkeltfag, STU eller folkeskolens afgangsprøver - eller blot have et højskoleår
med mange oplevelser. PTG er en alternativ
ungdomshøjskole som er kendt for sit internationale og positive ungdomsmiljø, de mange
praktiske projekter, sport og teater - og ikke
mindst for lange studierejser der virkelig rykker. Lidt særligt ved denne ungdomshøjskole
er, at der er plads til SCHOLARSHIPELEVER det vil sige at man kan søge om friplads.

STU på Dagskolen
Dagskolen på Tvind tilbyder den
Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU).
Særligt ved Dagskolen er, at din
STU bliver skræddersyet 100% til
dig, sådan at den passer til det du
synes giver mening.
Dagskolen i Tvind er et tilbud til
fortrinsvis unge over 16 år der vil
nyde godt af et aktivt og positivt
skolemiljø midt i det internationale skolecenter Tvind.
Ring og hør nærmere!

Tvind

Skorkærvej 8 - 6990 Ulfborg

Tlf: 29 11 48 53

Email: info@tvind.dk.

