Tre år i

godt selskab

vælge

Derfor skal du
Elleslettegård

Du skal søge ind på Elleslettegård, fordi
• Du får 3 sjove, vigtige og spændende år.
• Du får en uddannelse på dine præmisser.
• Du får nye venner.
• Du får fester og masser af fritidstilbud.
• Du får en hverdag, der passer til dit og ikke andres tempo.
• Du får råd, hjælp og omsorg af mennesker, der passer på dig og forstår dig.
• Du lærer alt muligt mellem himmel og jord.
• Du får hjælp til at ﬁnde både arbejde og lejlighed, når de tre år er gået.

Vi glæder os til at møde dig og lære dig at kende.

Gøngehusvej 162 • 2950 Vedbæk • Telefon 45 89 00 84
elleslettegaard@rudersdal.dk • www.elleslettegaard.dk

– ungdomsuddannelser

Velkommen

til Elleslettegård

Velkommen til dig, der læser dette. Måske er du ung og søger et af vores uddannelses-,
dag- og botilbud. Måske er du forælder. Måske er du uddannelsesrådgiver.
Uanset hvad og hvordan vil vi gerne byde dig velkommen på Elleslettegård med denne
brochure, hvor vi fortæller om hverdagen, livet, uddannelserne, fritiden, arbejdet, festerne,
vennerne, naturen, omgivelserne og tilbuddene på Elleslettegård.
Se på billederne. Læs om os. Tænk og mærk efter.

Og ring så til os og hør mere. Eller aftal et besøg, så du – eller I – kan møde os og se stedet.
Uanset om solen skinner eller det øser ned, er der skønt på Elleslettegård.
Vi lover, at vi tager rigtig godt imod dig.

Mennesker

fremfor alt
Lidt om dig
Vi ved selvfølgelig endnu ikke, hvem du er. Måske er du ung mand.
Måske er du ung pige. Måske er du lidt tilbageholdende. Måske
er du udadvendt. Måske har du nogle dårlige erfaringer bag
dig. Eller gode. Vi ved det ikke.
Men vi ved, at uanset hvordan du er, og hvilke erfaringer, håb og evner du kommer med, er du velkommen
på Elleslettegård.
Så kom og besøg os, så du kan tage stilling til, om
du vil bo og uddannes sammen med os. Eller om
du måske blot vil være hos os i dagtimerne.
Lidt om os
Vi tænker, at du sikkert gerne vil vide, hvordan
vi er, alle os, der færdes på Elleslettegård.

Kort om Elleslettegård

• Elleslettegård ligger i den meget smukke natur ved Vedbæk i Nordsjælland.
• Det er en gammel, smuk og velholdt gård med super moderne indretning.
• Op til 40 unge mellem 17 og 27 år bor, uddanner sig og arbejder på Elleslettegård.
• Som elev på Elleslettegård, er det dig og dine behov, der kommer i første række.
• 20-25 medarbejdere tager sig af at rådgive, hjælpe, vejlede og uddanne dig og de
andre unge i både dagligdags gøremål og en masse forskellige fag og specialer.
• Vi tilrettelægger din uddannelse sammen med dig, dine forældre og dine rådgivere.
• Alt foregår under trygge og velordnede forhold og vilkår.
• Vi sætter respekt, rummelighed, ansvarlighed og engagement meget højt.
• Vi fester gerne og ofte. Vi holder forårsfest, sommerfest, efterårsfest og julefest.
• Efter 3 års uddannelse hjælper vi dig videre i livet og ﬁnder lejlighed og arbejde til dig.
• På Elleslettegård får du venner, oplevelser og uddannelse for livet.

Vi er selvfølgelig meget forskellige. Men på et
område er vi ens: Vi mener alle sammen, at det
er helt afgørende med respekt for hinanden, anerkendelse af hinanden, ansvar for hinanden og engagement i hinandens liv og hverdag. Det er dét, der er
kernen, i alt hvad vi foretager os.
Det betyder, at du kan regne med os, og at vi tror på, at vi
kan regne med dig. Altså at vi passer på hinanden. Og at vi har
respekt for hinanden og for vores forskelligheder.
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Værelserne, hverdagen,
,festerne

fritiden

Værelserne
Der er 4 huse med værelser. I bor 6 unge i hvert
hus, og I har hver jeres værelse, men I er 2 om
hvert badeværelse. I har en fælles opholdsstue
med sofahjørne og med et åbent køkken. Her
laver I selv morgen- og aftensmad. Frokosten
står kantinen til gengæld for, så den spiser vi alle
sammen ovre i hovedbygningen.
Værelserne er møbleret med seng, skrivebord,
skab og alt det almindelige, der normalt er i et
værelse. Men det er naturligvis dig, der indretter
det og sætter præg på det med dine egne ting,
sådan at der er rart at være – og så du føler, at
det er et rigtigt og ordentligt hjem. Så du ﬂytter
selvfølgelig ind med de ting, du selv gerne vil
indrette med.
Hverdagen
Hverdagen er fyldt med undervisning og praktiske opgaver. Men alt er tilpasset hver enkelt person. Så hvad du gerne vil have ansvar for og har
interesse for, kan vi først vide, når vi møder dig.
Herudover ligner hverdagen alle andres. Du har
kolleger, kaffepauser, kantinefrokost, og hvad der
ellers hører sig til. Du møder om morgenen og
har fri, når dit dagsprogram
er slut. Det kan være først
på eftermiddagen – eller
sidst. Det afhænger af,
hvad du kan klare, og hvad
vi aftaler.

følgelig også på Elleslettegård. Derfor er fritiden
din egen. Og dine venner og familie er meget
velkomne.
Vi har indrettet både it-lokale, tv-rum, hyggeloft,
billardrum og øvelokale for dem, der vil spille
musik. Men også i området omkring Elleslettegård er der mulighed for at dyrke fritidsinteresser
eller deltage i en masse forskellige klubaktiviteter. Boldbanen, badestranden, sejlklubberne,
roklubberne, idrætsforeningerne, skovene og
markerne omkring gården – alt sammen ligger
det i omegnen og danner gode rammer for en rar
og aktiv fritid.
Vi planlægger også både idrætsdage, ferier og
udﬂugter sammen og kommer på den måde vidt
omkring.
Festerne
Vi holder mange fester. Én for hver årstid: forårsfest, sommerfest, efterårsfest og julefest. Derudover har vi også en ”gammel elev-fest”. Og så er
der naturligvis de fester, du selv arrangerer med
dine venner – enten dem, du har i forvejen, eller
dem, du får på Elleslettegård.

Fritiden
Fritiden er jo noget af det
vigtigste for alle mennesker. Og det er det selv-
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Undervisningen og

uddannelserne

Når man hører ordet undervisning, ser man
som regel et klasselokale for sig, hvor læreren
står oppe ved tavlen. Sådan er noget undervisning selvfølgelig. Men hos os foregår undervisningen for det meste på en anden måde.
Vi kæder undervisningen, de praktiske gøremål og faguddannelsen på vores værksteder og
centre sammen, sådan at du lærer at lave mad,
samtidig med at fx også lærer at regne og overskue økonomi og budgetter. Du arbejder med
it og lærer samtidig noget om kommunikation
og internettets mange muligheder og rivende
udvikling. Du bliver undervist i at købe ind,
vaske tøj og gøre rent, og samtidig lærer du
også noget om, hvordan samfundet er indrettet,
og hvilke love der regulerer hvad. Eller du er på
værkstederne og udfører opgaver for virksomheder og private og lærer om forretningsdrift og
kundebetjening mv.
På den måde bliver undervisningen ﬂettet ind i
din hverdag, så det er både sjovt, interessant og
giver mening.
Både en almen og en fagspeciﬁk del
Uddannelsen består af både en almen del og en
fagspeciﬁk del.
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Den almene del dækker samfundsfag, dansk,
matematik, it, husholdning, ernæring og sundhed, økonomi, sport, motion, musik, natur,
kommunikation mv.
Den fagspeciﬁkke del begynder du først på et
stykke inde i uddannelsen. Du vælger et område, som du vil uddanne dig inden for og koncentrere dig om at blive særligt dygtig til. Det
kan både være på værkstederne og på tværs
af værkstederne – eller måske endda uden for
værkstederne. Det afhænger af dine ønsker.
Du kan også komme i praktik
På tredje år har du mulighed for at komme i
praktik i en virksomhed eller på en institution,
så du får mere erfaring i at arbejde og samarbejde.
Vi har et netværk af virksomheder og institutioner, som er glade for at tilbyde praktikplads og
måske senere arbejde til jer, der bliver uddannet på Elleslettegård.
Efter den 3-årige uddannelse får du et kompetencebevis, som du kan bruge, når du skal søge
arbejde fremover.
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Værkstederne
og centrene
Vi har tilbud for så godt som enhver interesse. Både for dig, der gerne vil lave noget med dine hænder,
dig, der gerne vil arbejde med it og medier, dig, der gerne vil være ude i naturen. Og så videre.
Som udgangspunkt har vi en række forskellige værksteder og centre. Du prøver typisk kræfter på 3
af dem for at ﬁnde ud af, hvad du synes bedst om at lave. Sammen ﬁnder vi derefter det område,
du brænder mest for.
Vi udvikler hele tiden på de uddannelsesmuligheder, vi gerne vil kunne tilbyde, sådan at de er tidssvarende og passer til den sammensætning af elever, vi har på Elleslettegård. Listen herunder kan derfor ændre sig fra år til år, men som udgangspunkt tilbyder vi dig disse værksteds- og centerfunktioner:

It- og medieværkstedet – hvor du kan arbejde med ny teknologi.
Blomsterværkstedet – hvor du lærer blomsterbinding og har
kunder udefra, der bestiller buketter og dekorationer til fester, receptioner og andre begivenheder.

Monteringsværkstedet – hvor du hjælper virksomheder, der skal
have hjælp til at samle eller pakke deres produkter.

Ridecenteret – med både rideskole og stald, hvor du hjælper til
med hestene før og efter rideundervisningen, lærer staldarbejde og
dyrepasning og eventuelt selv modtager rideundervisning.

Haven, gartneriet og markerne – hvor du lærer om naturen,
afgrøderne, markerne, planterne og træerne rundt om på Elleslettegårds
jorde.

Køkkenet og kantinen – hvor du lærer at lave mad, købe ind,
ekspedere, stå ved kassen, have kundekontakt og en masse andre ting,
der hører til køkkenkunsten.

Maskinværkstedet – hvor du kan få testet, om du er ﬁngernem og
har sans for teknik og mekanik.

Bygningsvedligeholdelsescenteret – hvor du kan prøve kræfter med og blive god til bygningshåndværk, reparationer og vedligehold, inklusive af de grønne områder.

Kørselsafdelingen – hvor du kan snuse til det at køre bil og være
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chaufførmedhjælper, og hvor du måske endda kan erhverve dig et
kørekort.
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Videre i

livet
Når du efter tre år er uddannet på Elleslettegård, skal
du ud at prøve kræfter med at bo og arbejde uden for
skolen. Og det hjælper vi dig med. Faktisk slipper vi
dig ikke bare lige med det samme, men gradvist og
først når du er klar til det.
Vores værksteder har tætte kontakter til en række
virksomheder, som meget gerne ansætter unge,
der er uddannet på Elleslettegård. Og det giver
rigtig gode muligheder for dig, når du er færdig
med uddannelsen.
Sammen ﬁnder vi både arbejde og lejlighed til
dig, og for at du kan føle dig tryg ved at stå på
egne ben, er der mulighed for, at du først kan bo i
en af de 3 udﬂytterlejligheder, som er på Elleslettegård. Der skal du selv stå for det meste, det vil sige
indkøb, madlavning, økonomi, vask osv. Men vi bor jo
stadig lige ved siden af, så når du har brug for hjælp, er vi der.
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Praktiske

oplysninger

Kontakt
Telefon: 45 89 00 84.
Forstander: 45 65 04 60 – arpt@rudersdal.dk
M@il: elleslettegaard@rudersdal.dk
Hjemmeside: www.elleslettegaard.dk
På besøg på gården
Det er altid muligt at komme på besøg på Elleslettegård. Hvis du ikke har været her
før, vil vi dog helst have, at du ringer i forvejen, så vi har mulighed for at være gode
værter og tilrettelægge et godt besøg.
Personalet
Vores personalegruppe er sammensat af pædagogiske medarbejdere, værkstedsmedarbejdere, administrativt personale, socialrådgivere, jobkonsulenter, psykologer,
håndværkere og en række tilknyttede specialister inden for de fag, vi tilbyder.
Vores målgruppe
Vi har plads til 30 døgnelever, 10 dagelever og 20 beskyttede medarbejdere. Vores
primære målgruppe er unge mellem 17 og 27 år, der er sent udviklede eller psykisk
umodne og har intellektuelle udfordringer. Det er de unge, der har behov for træning
i at bo, arbejde og uddanne sig under forhold, der er tilpasset deres særlige situation.
Ny lov med nye rettigheder
Vores uddannelsestilbud er tilpasset loven fra 2007 om særligt tilrettelagt udannelsesforløb, som giver alle unge med særlige behov et retskrav på en ungdomsuddannelse.
Formålet med loven er at give disse unge en så selvstændig og aktiv deltagelse i
voksenlivet som muligt gennem uddannelse og beskæftigelse. Ungdomsuddannelsen
tilrettelægges under hensyn til den enkeltes kvaliﬁkationer, modenhed og interesser
og skal bestå af både undervisning, praktiske aktiviteter og praktik i virksomheder og
institutioner.
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