90 % AF VORES
ELEVER KOMMER
I ARBEJDE

PERSONLIG OG
FAGLIG UDVIKLING
– på Havredal får du en uddannelse til livet
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Havredal Praktiske Uddannelser

90 % AF
VORES ELEVER
kommer i arbejde efter endt uddannelse

V

ælg Havredal, og få en
uddannelse til livet. Vi
tilbyder uddannelser inden
for en række praktiske fag, som
landbrug, butik, køkken og have/
anlæg, hvor det på nogle af linjerne
er muligt at tage grundforløbsprøve
(EUD). Havredal er et tilbud til dig,

som ønsker at udvikle dig både på
det personlige og det faglige plan.

af vores elever i tæt samarbejde
med fagkyndigt personale.

Havredal er et autentisk, veldrevet
landbrug med omkring 60
malkekøer, 120 søer og 15 heste.
Alt er økologisk, og de mere end
170 hektar jord, vi råder over, drives

Havredal Praktiske Uddannelser
et et kombineret uddannelses- og
opholdstilbud til unge med særlige
behov. Vores målgruppe er særligt
unge med kognitive vanskeligheder,
herunder autisme, ADHD, generelle
indlæringsvanskelighede mv.
Du kan bo på Havredal under hele
din uddannelse. Her bor du tæt
med dine venner og har daglig
kontakt med pædagogisk personale,
der hjælper dig i hverdagen. De
fleste af vores elever gør brug af
vores botilbud.
Som en del af din uddannelse,
hjælper vi dig godt på vej med job
og bolig og sørger for, at du trives
i din nye dagligdag. Mere end 90
% af vores elever er i job efter endt
uddannelse takket være vores
vellykkede udslusningsmodel.

Havredal Praktiske Uddannelser

Vi tilbyder uddannelse inden for linjerne:

LANDBRUG

HESTE

HAVE/ANLÆG

BUTIK

KØKKEN

GRISE

KVÆG

MARK

… samt uddannelse til livet
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LANDBRUGSLINJEN
– grise, kvæg, heste og mark

E

på marken, helt tæt på dyrene –
derfor gør det heller ikke noget,
hvis du er vild med at arbejde med
dyr og klar til at tage fat.

På landbrugslinjen er
arbejdsopgaverne mange. Alt
arbejde foregår i staldene eller

Uddannelserne på landbrugslinjen
tager tre år. Du er på skolen i 2,5
år og har herefter et halvt år med
udslusning, hvor du lærer at trives
i din egen hverdag. Undervejs i
dit uddannelsesforløb er der flere
praktikperioder af både kortere og
længere varighed.

fter tre år på vores
landbrugslinje får du typisk
job på en gård. Det kan
være som landbrugsassistent hos
en svineavler, i en kvægproduktion,
hos en planteavler eller på en
rideskole. Du har mulighed for at
gennemføre grundforløbsprøve
(EUD) på alle landbrugslinjer.

Havredal Praktiske Uddannelser

AIDT SLAGTEHUS
Bavnehøjvej 1 · Aidt, 8881 Thorsø
Tlf.: 86 96 69 43 · aidt-slagtehus@fibermail.dk

www.aidtslagtehus.dk

Slagtning og partering af
grise, lam og kreaturer samt
nødslagtning.
Vi har samarbejde med vognmand til afhentning af kreaturer
og grise.
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DU LÆRER
BEDST MED
HÆNDERNE

V

i prioriterer små hold på alle vores linjer og arbejder med
mesterlæreprincip og sidemandsoplæring. Vi praktiserer
ikke klasselokale-teori, men ved, at du lærer bedst med
hænderne. Dette gælder også til prøver og eksamen, som foregår i
dit rette element – i stalden eller på værkstedet.
Ud over et eventuelt eksamensbevis får du en masse
kompetencebeviser med dig, som er brugbare i fremtidige jobs. Der
er desuden mulighed for at erhverve kørekort og certifikat til truck
og teleskoplæsser. På landbrugsuddannelsen kan du også få tilbudt
en række certifikater som malkebevis, medicinhåndteringsbevis,
§17 svejsecertifikat, kasterationskursus og hygiejnecertifikat.
På alle linjer tager vi på relevante fagbesøg hos gode
samarbejdspartnere.

v/Claus Meldgaard og Martin Jørgensen

VI HAR FORHANDLING AF
Weidemann • Fasterholt • RMH Fodervogne
Delaval • Husqvarna • Og mange flere...
C & M Maskincenter leverer markedets stærkeste og
bedste maskiner. Vi servicerer alle mærker af traktorer.

Besøg vores webshop på
www.cmmaskincenter.dk
Vi udfører lovpligtig sikkerhedseftersyn
på alt løftegrej på alle maskiner
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UDVID DIN HORISONT
I

nden for det første år af dit uddannelsesforløb vælger du din
hovedlinje. I løbet af de tre år, din uddannelse varer, har du
også været omkring nogle af de andre linjer. Er din hovedlinje
landbrug, vil du derfor også have været i berøring med for eksempel
have- og anlæg, køkken, heste eller butik.

Din lokale frøpartner
på internationalt niveau

Energivej 7
5492 Vissenbjerg
Telefon: 64 47 13 00
www.seedcom.dk

Havredal Praktiske Uddannelser

GRISE
KVÆG
HESTE
MARK
Tlf. 87 26 25 00 - www.fsvas.dk
Industri - Solvarme - Jordvarme - Naturgas - Biovarme - Varmepumper

Tlf. 87 26 25 00 - www.fsvas.dk
Industri - Solvarme - Jordvarme - Naturgas - Biovarme - Varmepumper
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KØKKEN

– en mesterlæreuddannelse

I

køkkenet producerer dygtige elever
omkring 100 kuverter dagligt. Vi
bruger masser af egne råvarer –
grøntsager, mælk og kød. Brød bager
vi også selv og æggene får vi fra en
lokal landmand, som også sælger vores
grøntsager fra sin gårdbutik.
Eleverne på køkkenlinjen er godkendt
til mesterlærepladser og kan blive
uddannet som ernæringsassistenter. Vi
har en mesterlære-aftale i samarbejde
med Mercantec i Viborg.

Der er indlagt en række spændende
virksomhedsbesøg for eleverne. De er
blandt andet på fødevaremesser og på
besøg hos storkøkkenleverandører.
Men det er ikke kun elever på
køkkenlinjen, der er i berøring med
køkkenet. Det er alle elever på Havredal,
som kan gå herfra med viden om
madlavning, råvarer og køkkenhygiejne.

Havredal Praktiske Uddannelser

Alt
LANDBRUGSARBEJDE
udføres
Kvalitetsarbejde til
fornuftige
priser
Ring 20 49 38 80

Dyrbjerggard
Maskinstation A/S

Dyrbjerggard
Maskinstation
Vimdalsvej 4 • 7470 Karup • Tlf.: 20 49 38 80 • Dyrbjerggaard@gmail.com •

Dyrbjerggard Maskinstation
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BUTIK

– er du serviceminded?

S

om butikselev på Havredal arbejder du i
Skelhøje Købmandsgård med kollegaer
og kunder, som en del af din hverdag.

Derudover arbejder du i vores egen gårdbutik,
hvor vi sælger vores mange lækre råvarer til
lokalbefolkningen og andre besøgende.
Som butikselev skal du være serviceminded og
have forståelse for indretning og opsætning af
varer, så de tager sig bedst ud. Derudover får
du et hygiejnebevis med dig.
Der er indlagt virksomhedsbesøg og besøg på
fødevaremesser i løbet af din uddannelse.

kbrengholm@hotmail.com

Murerarbejde • Flisearbejde • Nybyggeri
Renovering • Forsikringsopgaver
Reparationer
Lundholmvej 4 · 7470 Karup J · Telefon: 24 42 80 36 · Find os på Facebook

Havredal Praktiske Uddannelser

HAVE/ANLÆG
– jord på hænderne

P

å linjen have/anlæg prøver du kræfter
med vedligeholdelses- og planteopgaver
ved rigtige kunder. Vi har aftaler med
boligforeninger og private, hvor vi sørger for at slå
græs, klippe hæk og meget mere inden for have/
anlægsområdet. Derudover vedligeholder eleverne
på linjen vores egne arealer – vi har i alt seks
ejendomme, der løbende kræver vedligeholdelse.

køkkeneleverne, og dem, vi sælger i gårdbutikken.
Vi har koldt og varmt drivhus, hvor vi dyrker cirka
40 forskellige grøntsager – lige fra et væld af
krydderurter til fennikel, pastinak, løg og kål.
Der følger en række kurser med til uddannelsen.
Du lærer blandt andet at køre med småmaskiner og
kommer på motorsavskursus.

Du er også med til at producere alle grøntsager
– både dem, vi spiser på Havredal, tilberedt af

Belysning

|

Alarm og sikring

Salg og service

|

Styring

|

|

Hårde hvidevarer

Kommunikation

|

Indeklima

Ring og hør,
hvad vi kan
gøre for dig!
Tlf.: 86 88 06 55

AUT. EL-INSTALLATØR
HØJGÅRDSVEJ 24 • THORNING • 8620 KJELLERUP
TLF.: 86 88 06 55 • WWW.BRODLOS.DK
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BO PÅ
HAVREDAL
– og brug fritiden med dine venner

D

e fleste af eleverne på Havredal bor her. Det er der mange
fordele ved. Blandt andet bor du tæt sammen med dine venner,
og I knytter jer til hinanden på en anden måde, end hvis I kun
havde undervisning sammen.
Men en fordel er også huslærer- og bo-trænerordningen. Hvert hus har
en huslærer tilknyttet, og du har desuden din egen bo-træner, som blandt
andet hjælper dig med at lægge et budget, bruge e-Boks, bestille tid hos
tandlægen, kontakt med det offentlige og sikre, at du har de relevante
forsikringer. Vigtige ting, som kan være svære at huske at få gjort.
Du bor på enkeltværelse, men deler køkken og opholdsrum med 3-7
andre elever. I sørger for, i fællesskab, at gøre rent, købe ind og lave mad.
Dette hjælper jeres huslærer med at koordinere.
Inden udslusning er der i samarbejde med Havredal mulighed for at
komme til at bo i egen ungdomsbolig.

Tlf.: 22 18 65 16

Grundtvigsvej 5 · Frederiks · 7470 Karup
mail@alhedenstomrer.dk · www.alhedenstomrer.dk
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FED FRITID
I fritiden er der en lang række fede tilbud til dig
og dine venner. Du kan gå til alt fra fodbold,
ridning til yoga, svømning og jagt. Vi har et tæt
samarbejde med lokalsamfundet, hvor der bliver
arrangeret fællesspisning og Skt. Hans-fest. Mange
af vores elever nyder at være frivillige til lokale
arrangementer – det gælder blandt andet til det
lokale Karup Å marked, Spildopperne og forskellige
indsamlinger.
STUDIETUR
I løbet af din uddannelse er du på to studieture. Én i
Danmark og én i udlandet – det kan være i Portugal,

Polen eller et helt tredje land. Studieturene er
fagrelevante, men er også en ny måde at være
sammen på, der styrker relationerne og er med til
at skabe gode venskaber.
ELEVRÅDET OG SOCIALE AKTIVITETER
Elevrådet står bag et udvalg af sociale aktiviteter
som udflugter til Djurs Sommerland, en tur på
gokart og andre dagsture. Klublokalet Gammel Stald
er åben for alle hver aften. Her bliver der gamet, set
film og spillet pool til den helt store guldmedalje.
På Facebook har vi en gruppe for alle elever, hvor vi
blandt andet slår sociale aktiviteter op.

KARUP APOTEK er dit lokale apotek med daglige leveringer til
afhentning i Dagli’Brugsen i Frederiks eller Feldborg, Min Købmand
i Skelhøje og SPAR i Haderup eller til adressen i lokalområdet.
Vi leverer også veterinærmedicin direkte til landbrug
og dyrlægepraksis, så ring og få en aftale.

KARUP APOTEK

Dit lokale apotek og veterinærapotek

Herningvej 2, 7470 Karup · Tlf.: 97101700
karup@apoteket.dk · www.karupapotek.dk
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EN VELLYKKET
UDSLUSNINGSMODEL
N

år 90 % af vores elever er i job efter endt
uddannelse skyldes det vores vellykkede
udslusningsmodel.

Vi har pædagogisk uddannet personale, som
også varetager funktionen som jobkonsulent og
derfor har en stor viden om såvel praktik, job
og det at bo selv. Udslusningspersonalet er tæt
på eleven under hele uddannelsen. De sidste 12
måneder af uddannelsen overdrages eleven til
udslusningsteamet, og de sidste seks måneder
af uddannelsen flytter eleven i en egnet bolig.
Udslusningsteamet hjælper med at finde en bolig i
det område, som eleven ønsker at bosætte sig i. Vi
hjælper også eleven med at finde en praktikplads,
hvor målet er ansættelse i forbindelse med
afslutning af uddannelsen – og på de vilkår, som

giver mening for den enkelte elev. Vi hjælper også
med at finde fritidsaktiviteter, som skal sikre,
at eleverne får etableret et netværk og bliver
forankret i lokalmiljøet.
Udslusningsteamet yder bostøtte til eleven i
egen bolig og har tæt opfølgning med både
eleven, praktikpladsen, kommende arbejdsgiver
og kommunen. Udslusningsteamet udarbejder i
forløbet en bostøtte- og arbejdsevnevurdering i tæt
samarbejde med kommunen, så eleven er afklaret
inden endt uddannelse og dermed er sikret både
ansættelse og den nødvendige støtte i egen bolig.
Under udslusningsforløbet er vi hele tiden
opmærksomme på eleven, så eleven skal føle sig
tryg under forløbet.

Grundvad Maskinhandel A/S
– Din lokale Deutz-Fahr-forhandler i Midt- og Vestjylland
Her får du en kompetent rådgivning og service fra vores stabile og dygtige medarbejdere,
og sammen med vores leverandører sikrer vi dig den bedste service og nyeste viden.

Landbrugsmaskiner
Skovmaskiner
Have- og parkmaskiner
Samt salg og reparation af maskiner i Danmark

Tlf.: 86 66 76 33

Syvagervej 2, Grundvad, 8800 Viborg

fc@grundvad.dk

60-års
jubilæum

Stort og professionelt udvalg indenfor:
•
•
•
•

1961 - 2021

www.grundvad.dk
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HAVREDAL PRAKTISKE
UDDANNELSER
Uddannelsesforløb hos Havredal Praktiske
Uddannelser kan ske igennem:

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse
(STU-forløb)
Revalideringsforløb
Udviklings- og opkvalificeringsforløb i henhold
til Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats
Ressourceforløb

Danmarks bedste frøblandinger

Vælg din græsfrøblanding
på www.dlf.dk
Forhandles af Grundvad Mølle - tlf.: 87 26 40 00

Ring og få dit næste tilbud på træpiller
Tlf.: 87 26 40 00
grundvadmoelle.dk

Grundvadmoelle

Ophold på Havredal Praktiske
Uddannelser kan ske igennem:
Servicelovens § 85 eller § 107
Servicelovens § 66, stk. 1, nr. 6 og indskrivning
igennem § 11, stk. 3, 52a, § 52, stk. 3, nr. 6 og 7.

Havredal Praktiske
Uddannelser er godkendt og
under tilsyn af Socialtilsyn Midt.
Den nyeste tilsynsrapport kan
ses på tilbudsportalen.dk.

Thorning Køreskole
v/Denis Pedersen

Kørekort til bil kat. B og traktor
Telefon: 20 72 37 55 • dtspedersen@gmail.com • www.thorning-koereskole.dk

BÆREDYGTIG UDVIKLING

Vi arbejder for og med FN’s verdensmål

LÆS MERE PÅ
www.havredal.dk

• 16788 • www.jsdanmark.dk

Du kan også finde os på
Facebook og Instagram

HAVREDAL PRAKTISKE UDDANNELSER
Ulvedalsvej 30-34, Havredal, 7470 Karup J

KONTAKT
Havredal Praktiske Uddannelser

FORSTANDER
Mette Navntoft

VICEFORSTANDER
Rikke Vestermark

 86 66 22 30

 61 62 02 25

 61 62 30 03

 havredal@havredal.dk

 mna@havredal.dk

 rve@havredal.dk

