Praksisplass for elever
Praksisplass for elever i videregående skole
med særskilte behov
Er du ungdom med særskilt behov i den videregående skolen og ønsker å vite mer om dine
muligheter for å komme i arbeid og aktivitet? Er du usikker på hvordan du klarer å tilpasse deg på
en arbeidsplass? Da kan Tremek AS gi deg arbeidspraksis og opplæring for å hjelpe deg med veien
videre mot arbeid eller en aktivitet.
Hva kan vi gjøre for deg?
• Gi deg arbeidspraksis og opplæring tilpasset dine behov, utfordringer og forutsetninger
• Kartlegge din arbeidsevne og sosial tilpasningsevne på arbeidsplassen
• Sørge for tett samarbeid mellom skolen, bedriften og naturlige samarbeidsparter.
• Utvikle dine ressurser og tilegne deg ny kunnskap med fokus i mestring og i trygge
omgivelser
Ta gjerne kontakt med oss om praksisplasser for elever i videregående skole med særskilt behov.
Vi kan samkjøres målsettingen i opplæring og tilretteleggingen i forhold til den individuelle
opplæringsplanen fra den videregående skolen. Når avtalt periode med praksisplass er avsluttet,
blir det utarbeidet en sluttrapport.

I Tremek AS kan vi tilby deg arbeidspraksis og opplæring innen følgende områder:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trearbeid
Keramikk
Strikking/håndarbeid
Butikkdrift
Jobbfrukt
Plenslått
Serviceverksted
Mekanisk
Kjøreoppdrag
Vaktmesteroppgaver/vedlikehold

Vi er godkjent lærebedrift av M&R Fylkeskommune. Rauma & Vestnes Opplæringskontor(RVOK) er
vår gode samarbeidspartner hvis det skulle være aktuelt med tilrettelagt opplæring, mot en
opplæringskontrakt eller et fagbrev. Fra opplæringskontoret er det mulighet for hyppig oppfølging
inntil en gang/pr uke ved behov.
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Synes du dette høres interessant ut?
Da kan du ta kontakt med din pedagogiske leder i den videregående skolen og be om at en plass
hos oss blir vurdert. Etter at skolens representant har kontaktet oss, kaller vi deg inn til samtale og
omvisning slik at vi kan avtale et opplegg som passer for deg. Omvisning kan for øvrig
gjennomføres når som helst etter avtale med vår daglig leder eller tiltaksansvarlig.

EOUASS (European Quality Assurance for Social Services)
Equass er vår kvalitetssikring for leveransen av våre velferdstjenester.
Vi har kvalitetssikret våre leveranser etter denne europeiske standarden for å møte
tiltaksdeltakernes, kundens krav og slik at vi dekker egne behov.
Du kan lese mere om dette på: equass.no

Du/Dere er hjertelig velkommen for et besøk for å se hva vi driver med.
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