12.30-13.00
13.00 – 14:00

11:10 – 12:30

10.00 – 11:30

9:30 – 10.00

9:00 – 9:30

Dansk
Dansk

Samfundsfag
Samfundsfag
Frokost
Dansk

Morgenmad

Morgenmad

FRI KL. 12:00

Dansk

Allan

Tirsdag

Samfundsfag

Jørn

Mandag

Frokost
Matematik

Matematik

Matematik

Morgenmad

Matematik

Onsdag

Frokost
Engelsk

Engelsk

Engelsk

Morgenmad

Engelsk

Ulla

Torsdag

Fredag

R ø d o v r e

OK
Ungecenter 2610
Nørrekær 8
2610 Rødovre

Koordinator:
Charlotte Wiinholt
TLF: 30768524
mail cn25854@rk.dk

Ungecenter 2610
Nørrekær 8
2610 Rødovre
Tlf:30768524

K o m m u n e

Ungecenter2610

OK

Opkvalificeringskursus

HVEM KAN STARTE I OK?

VISITATION



Du er mellem 15 og 25 år

Hvis du gerne vil starte i OK
skal du eller din sagsbehandler
kontakte:



Du har måske ikke afsluttet din 9.

OK-koordinator

klasses afgangsprøve


Du er ikke kommet i gang med et
uddannelsesforløb

OK
Formålet med OK er at styrke
kursisten fagligt, personligt og
socialt. Dermed får kursisten mod på
og bliver gjort mere klar til at gå i gang
med en ungdomsuddannelse.
Et opkvalificeringsforløb i OK kan
suppleres med andre tiltag som
praktik, EGU-forløb,
behandlingsforløb etc.
I OK er der mulighed for at afslutte
folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse i
fagene dansk, matematik og engelsk
( dec./jan. og maj/juni).
I OK bliver du en del af obligatorisk
efterværn, når dit OK forløb er ved at
være slut. I efterværn får du støtte og
sparring i forbindelse med overgangen
til ordinær uddannelse eller anden
beskæftigelse.



Du er måske faldet fra en
ungdomsuddannelse



Du har eller har haft psykiske eller
sociale problemer, og derfor har
uddannelse været nedprioriteret



Du har måske svært ved at tro på

Charlotte Wiinholt
mail: cn25854@rk.dk
Telefon: 30 76 85 24
Charlotte afholder
visitationssamtaler med den
unge og andre relevante
parter; som sagsbehandler,
forældre, kontaktperson,
mentor etc.

dig selv


Du har måske negative erfaringer
med skolegang



Du har behov for et roligt og
skånsomt miljø for at kunne lære



Du har behov for tæt opfølgning
og vejledning

I OK er miljøet meget overskueligt
med max. 12 kursister på holdet og et
skema med en fast struktur.

I OK ER DER LØBENDE OPTAG
OG DERFOR MULIGHED FOR
HURTIG OPSTART!

