
 

 

  

Uddannelsesgaranti Thy 

Landkortet  
– overblik over særlige tilbud til unge i Thisted Kommune 

 
 
Ungeaktør: 

 
Tilbud, rådgivning og vejledning: 

 
Stedets navn samt 
eventuelt organisatorisk 
tilhørsforhold 

 

Thy Produktionsskole 

 
Adresse, postnr. og by: 

 
Gl. Sjørringvej 34a 
7700 Thisted 

 
Telefonnr., e-mail, 
website: 

 
9794 6144 
post@thyps.dk 
www.thyps.dk 
 

 
Oplistning og kort 
beskrivelse af stedets 
forskellige tilbud (f.eks. 
rådgivning, vejledning, 
kontaktperson, mentor, 
coach, psykolog, SPS m.fl.): 
 
Kontaktperson for de 
enkelte tilbud  

 
Thy Produktionsskole er til alle unge 

- uden uddannelse 

- 16-25 år gammel  

 

Skolen kan tilbyde arbejde på en af følgende linjer: 

IT og Medie 
Håndværk og design  
Køkken 
Motion, Idræt og Natur  
Træ 
Metal 
Projekter 
Almen undervisning  

Vi tilbyder undervisning i dansk og matematik samt ekstra hjælp til at 
læse og skrive, hvis behovet er der. 

Der er opstartet samarbejde med VUC I Thisted I forhold til 
undervisningsforløb for de af skolens elever der er ordblinde. 

mailto:post@thyps.dk
http://www.thyps.dk/


 

 

  

Undervisningen finder sted på VUC I Thisted og har opstart medio 
januar 2014. 

På Thy Produktionsskole er der ingen bestemte 
optagelsestidspunkter og længden af opholdet tilpasses den enkelte 
elev, dog max et år. Eleven bliver optaget igennem sin UU-vejleder, 
som skal godkende, at Produktionsskolen er det rigtige valg for den 
unge. 

Forstander 

Lars Graubæk   50877541 

Vejleder 

Lotte Løndal Nielsen   50877553 

 

 
Relevante 
”Ungeparagraffer” – 
oplistning af navn på lov 
og relevante paragraffer 
for 15 til 30-årige unge 
med særlige behov 
(mentor, 
virksomhedspraktik, 
støtte/kontaktperson 
osv.):  

Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler 

Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 
af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: 

Kapitel 1 

Formål og virksomhed 

§ 1. Produktionsskoler tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk 
arbejde og produktion. Tilbuddet gives til unge under 25 år, som ikke har 
gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger 
for at påbegynde en sådan uddannelse. 

Stk. 2. Tilbuddet skal styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres 
muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked, herunder 
til beskæftigelse i fleksjob, i skånejob eller lignende. Tilbuddet skal endvidere 
bidrage til at udvikle deltagernes interesse for og evne til aktiv medvirken i et 
demokratisk samfund. 

Stk. 3. Tilbuddet tilrettelægges med særligt henblik på, at den unge opnår 
kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en erhvervskompetencegivende 
ungdomsuddannelse. 

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og 
undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. 

tilrettelæggelse og indhold af tilbud efter stk. 1-6, om skolernes udstedelse af 
kompetencebevis til deltagerne efter stk. 8 og fastsættelse af kompetencemål til 
brug herfor samt om kravene til lokaler og udstyr efter stk. 9. 

 

 


