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Tranåsskolen • Tranåsvej 10 • 9300 Sæby
Tel.: 98 45 92 73 • Mail: ptja@frederikshavn.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Alle 100
9900 Frederikshavn
Tel.: 98 45 50 00
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Skolens personale:
Peter Jacobsen, lærer/kontaktperson • Jes Blæhr, lærer • Tina Thomsen, lærer

Et anderledes skoletilbud

Tranåsskolen, et anderledes skoletilbud

Målgruppen
Tranåsskolen er et skoletilbud til elever i 8. - 10. klasse. Skolen har plads til 20 elever.
Tranåsskolen henvender sig til elever, der af forskellige grunde har svært ved at trives i
skolen. Måske er der brug for noget andet for at komme videre – her kan Tranåsskolen være
en mulighed.
Hvis Tranåsskolen overvejes som en mulighed, er det vigtigt at besøge Tranåsskolen og få et
indtryk af, hvad der foregår.
Optagelse skal altid ske i samarbejde med skolelederen på elevens nuværende skole eller
sagsbehandler fra familieafdelingen.

Tranåsskolen, et anderledes skoletilbud

Betingelser
Tranåsskolen er et frivilligt tilbud og følgende betingelser skal opfyldes for at være elev på
skolen:
•

Man skal være positiv indstillet i forhold til at gå på skolen og være parat til at tage ansvar for sin skolegang. Man skal aktivt deltage i de aktiviteter, der foregår, og man skal
samarbejde med skolens øvrige elever og personale.

•

Der stilles krav til opførsel. Det er vigtigt at være en god kammerat, at tage hensyn til
andre og at kunne vise tolerance. Mobning tolereres ikke og vi forventer, at der vises
ansvarsfølelse overfor omgivelserne.

•

Det forventes, at man møder hver dag. Ved fravær kontaktes skolen den første dag, og
der bliver ført kontrol med den enkelte elevs fremmøde.

Praktiske oplysninger
En stor del af undervisningen på Tranåsskolen bliver gennemført som praktisk værkstedsarbejde. Det kan f.eks. være fremstilling af ting til kommunens institutioner eller andre
udenfor huset. Det kan også være rengøring, husførelse og vedligeholdelse af skolen.
Den teoretiske del af undervisningen er indenfor fagene dansk og regning/matematik. Den
enkelte elev undervises ud fra vedkommendes aktuelle standpunkt.
En væsentlig del af tiden på skolen kan bruges til erhvervspraktik.

Afgangsprøver og ungdomsuddannelser
Målet med et forløb på Tranåsskolen er, at støtte eleverne i at blive parate til uddannelse
f.eks ved en naturlig overgang til 10. kl. Center Frederikshavn. Her vil der være mulighed for
gennemførelse af folkeskolens afgangsprøver, således at eleven sikrer sig adgang til ungdomsuddannelserne.
Afgangsprøver efter 9. kl. afvikles i et samarbejde mellem distriktsskole og Tranåsskolen.
Udarbejdelse af elevens uddannelsesplan sker i tæt samarbejde med UU Frederikshavn.

På skolen er målet at give eleverne mulighed for at udvikle færdigheder, kundskaber og
arbejdsmetoder. Derudover skal eleverne lære at være sammen på demokratisk vis.
Vi lægger vægt på den enkelte elevs udvikling og medleven. Derfor er undervisningen tilrettelagt, så boglig undervisning, værkstedsundervisning, samt elevens væremåde og adfærd
vægtes på lige fod. Vi forsøger at stimulere eleven til at tage ansvar for sin egen udvikling.
Alt arbejde omkring og med eleverne sker i tæt samarbejde med hjemmet.
(Afgivne skole og Tranåsskolen sørger for buskort til elever, der har ret til transport).

Ferieplan
Tranåsskolen følger den generelle ferieplan for skolerne i Frederikshavn Kommune.
Se www.frederikshavn.dk

