Hvem kan deltage?
Gøglerproduktionsskolen er et tilbud til alle unge med
mindst ni års skolegang, der ikke har eller er klar til at
gå i gang med en ungdomsuddannelse.
Du skal have en målgruppevurdering - tal med din
UU-vejleder og/eller sagsbehandler.
Vejledning
Skolens vejleder følger dig igennem hele forløbet i
fastlagte samtaler. Her får du inspiration og sparring i
forhold til fremtidsplaner om uddannelse, arbejde osv.
Almene fag
Undervisning i dansk, matematik og engelsk tilbydes.
Mødetid
Den daglige undervisningstid er mandag til fredag
kl. 8.30-15.00.
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MAKERSPACE-LINJEN
På Makerspace lærer du både at bruge hovedet og
hænderne. På linjen er der undervisning i både dansk,
matematik og i praktisk arbejde.
Vi arbejder, bygger, afprøver, finder på, skaber, udvikler
og deler nye idéer til ting, der kan sættes i produktion.
Produktion
Vores LASERCUTTER er omdrejningspunktet for en stor
del af vores undervisning. Vi bruger den til idé- og
produktudvikling med henblik på salg eller produktion af
egne projekter. Du får gennem it-undervisning kendskab
til programmet Adobe Illustrator, som er nødvendigt for
at kunne bruge lasercutteren.
Vi benytter ofte vores LASERCUTTER, men linjen har også
et træ- og metalværksted. Desuden arbejder vi med
følgende på vores Makerspace:
• Airbrush
• Vinylskærer
• Badgemaskine
• Lodning og elektronikarbejde
• Lyd, lys og scene
… og mere kommer til.
Projekter
I løbet af året har vi forskellige scenetekniske projekter
i samarbejde med skolens andre linjer. Vi laver også opgaver og projekter i samarbejde med eksempelvis Aarhus
Teater Læring, Gelleraps, Ung i Aarhus, Aarhus Festuge,
Børnekulturhuset, Ungdomskulturhuset, OMG, Skjulte
Steder og Aarhus 2017 – Europæisk Kulturhovedstad.

Makerspa
ce
deler adre er en del af Gøgle
rskolens
sse med
Str
Dans, Rap
og Cafe-lin eet Art Academy,
og
jerne på C
eres alle
11!

Undervisning
På linjen har du mulighed for at udvikle dig både fagligt,
socialt og personligt.
Den sammenhængende udvikling på disse tre områder
sigter mod at gøre dig klar til – ikke blot at starte på –
men også at gennemføre en ungdomsuddannelse.
Det sociale samvær på linjen spiller en stor rolle.
Vi prioriterer derfor udflugter, deltagelse i arrangementer
og virksomhedsbesøg højt.
Der er ikke langt fra idé til virkelighed på Makerspace!
Vi holder af Pippi Langstrømpes motto:
”Det har jeg aldrig prøvet før,
så det kan jeg helt sikkert godt!”

