Studiemiljøet i Ballerup
I Ballerup tror vi på, at et godt studiemiljø er grundlaget for, at vores elever klarer sig godt fagligt.
Praktisk undervisning
Vi gør dig klar til en praktikplads inden for kontor, butik, handel eller event. Undervejs vil du
opleve en undervisning, som ikke kun handler om at læse tykke bøger. Du vil nemlig arbejde
praktisk med de opgaver, der venter dig, når du skal ud i en virksomhed.
Sjove og skæve tiltag
Det skal være sjovt at tage en uddannelse. Derfor har vi indført en række tiltag, som du nok ikke
ser på andre skoler. Du vil bl.a. opleve fraværskonkurrencer, fredagsmorgenmad, senere
mødetider om vinteren og fejring af 18 års fødselsdage. Der er selvfølgelig også fester, sportsdage
og andre mere traditionelle arrangementer på skolen.
Spændende projekter
Ud over fagene arbejder du med projekter, som retter sig specielt mod dine interesser. Det kan
f.eks. være:
• Personal branding
• Global connection
• The company
• Mind your own business

Det sjove
Fraværskonkurrence
Få penge for at gå i skole. Lyder det for godt til at være sandt? Det er det ikke hos os. Du og dine
klassekammerater har nemlig chancen for at vinde 3.000 kr. hver måned, hvis I er klassen med den
laveste samlede fraværsprocent på skolen. Pengene kan for eksempel bruges til en fælles
biograftur, fest eller noget helt tredje. I bestemmer selv.
Late morning
Hader du også de mørke og kolde vintermorgener? Det kan vi godt forstå. Derfor har vi som den
eneste uddannelse i landet valgt at ændre mødetiderne for eleverne i de mørke vintermåneder.
Du møder derfor først kl. 09.10 hver dag fra november til marts. Det tror vi hjælper dig til at yde
dit maksimale såvel fagligt som socialt.
Endelig fredag… morgen
Frisk franskbrød og hygge med klassekammeraterne. Det er hvad, der venter dig hver fredag, når
du møder ind efter en lang og hård uge. Selvfølgelig skal det markeres, at weekenden er lige om
hjørnet, og det gør vi med fælles morgenmad i klasserne.
Elevpleje – dialog og frokost med eleverne
To gange om året kommer uddannelseschef Anja Kristiansen rundt i alle klasser for at høre om
klassens dagligdag. Desuden inviterer hun elever til frokost for at høre, hvordan det går, og hvilke
ønsker eleverne har til skolen.

Aktiv
Her er der mulighed for frivillig idræt. Kontakt SPOT-medarbejder Pelle og hør nærmere. Pelle er
desuden tovholder på arrangementer som fodbold, bordfodbold og bordtennis.
Event
Der afholdes bollefrikvarter, kagepause eller andet for at hygge om dig og din klasse.
Elevrådet - bliv hørt
Vil du have indflydelse, så er elevrådet stedet at være. Det er ofte her, forandringerne starter både
i forhold til undervisningen og det sociale miljø på skolen. På NEXT tager vi elevernes forslag
meget seriøst, og flere af vores utraditionelle tiltag er opstået på baggrund af elevernes forslag.

Det sker
Fester
Er du til fede fester, hvor musikken pumper og dansegulvet rykker, så bliver du ikke skuffet over at
gå i Ballerup. Vi starter altid skoleåret med en introfest, hvor du vil møde alle dine nye
skolekammerater.
Senere på året ruller vi den røde løber ud til den store Årsfest. Her er du velkommen til at finde dit
aller fedeste sæt tøj frem og måske ankomme med stil i en limousine sammen med dine
klassekammerater.
Sportsdage
To gange om året får du chancen for at vise dit sublime sportstalent – eller mangel på samme - når
vi afholder sportsdag i Herlev hallerne. Her konkurrerer du og din klasse med skolens øvrige
klasser i klassiske discipliner som fodbold og hockey.
Merkantil spot
En gang om måneden samles alle elever til morgensamling. Her vil du blandt andet få en update
på, hvad der sker på skolen. Det er også her, der uddeles præmier til klassen med lavest fravær.
Afslutning
Efter to hårde, men lærerige, år er du klar til at springe ud på arbejdsmarkedet via en praktikplads.
Det skal selvfølgelig fejres med den traditionelle hue, fest med klassekammeraterne og tur i vogn
rundt i byen.

Need Back up?
Støder du ind i faglige eller sociale problemer i løbet af din uddannelse, er der altid hjælp at hente.
SPOT-medarbejder
Vi har en SPOT-medarbejder, som hedder Pelle og er ansat til at sørge for, at du trives på skolen.
Pelle interesserer sig for, at du fungerer socialt og dermed får de bedste odds for at fuldføre
uddannelsen.

Du kan altid komme til Pelle, hvis du mangler en at snakke med om alt fra lige fra kærestesorger
og problemer derhjemme til idéer til sociale aktiviteter.
Få en mentor
Skulle det ske, at du efter studiestart oplever, at du har svært ved at klare studiet, så skal du
endelig ikke give op. Der er nemlig masser af hjælp at hente. For eksempel er der vores
mentorordning, hvor du i samråd med din kontaktlærer kan blive tilknyttet en mentor.
En mentor er en voksen person, der arbejder på skolen og kan hjælpe dig i forhold til eventuelle
faglige og sociale udfordringer. Kontakt vores vejledning og hør mere om mentorordningen.
Studiecafé
Der er mange fag at skulle holde styr på, når du går på hg. Men du skal ikke gå i panik, hvis der
skulle være fag, hvor du halter lidt bagefter. Der er nemlig hjælp at finde i vores studiecafé.
Elevkontrakt
NEXT skal være en god arbejdsplads for alle. Derfor underskriver du en elevkontrakt, som sikrer, at
du er indstillet på at overholde de gældende regler.
Kontakt til forældre
I Ballerup sørger vi for at holde kontakt til dine forældre, hvis de vil vide, hvordan det går i skolen.
SMS og Facebook
Du kan få tilsendt en SMS eller opdatering på Facebook, hvis der er akutte aflysninger eller
ændringer i undervisningen.

Praktik
Praktikplads
Når du er ved at være færdig med grundforløbet i Ballerup, skal du ud og finde en praktikplads. Vi
har masser af nytænkende tiltag, som kan hjælpe dig med at finde drømmepraktikpladsen. Du kan
derudover altid kontakte vores LOP-konsulent Jan Brochdorf, som kan give støtte og vejledning i
forhold til at finde praktikplads.
Praktikpladssamtaler på skolen
I Ballerup inviterer vi virksomheder til at besøge skolen og afholde jobsamtaler med vores elever i
trygge omgivelser.
På vej mod din praktikplads.
På en bustur til fagskolerne i Jylland kan du få mulighed for at opleve, hvor og hvordan
skoleperioderne foregår på hovedforløbet.
Praktikjagt
Få en elevplads inden du færdiggør dit grundforløb og få en belønning samt dit navn og billede på
vores karrierevæg og på Facebook.

Deltagerbetaling
Du betaler selv for notatpapir, regnemaskine, skriveredskaber, kopier (materialer), studieture og
enkelte ekskursioner. Ønsker du ikke at deltage i studieturen, er der aktiviteter på skolen.
Materialer
Du betaler 300 kr. om året til materialer, der er relevante for uddannelsesforløbet.
Studieture
Der kan arrangeres studieture, som typisk varer 4-6 dage og går til en storby i et engelsk- eller
tysktalende land. For en sådan studietur er der som udgangspunkt fastsat en ramme på 2.500 til
4.000 kr. Beløbet dækker transport, hotel med morgenmad, lokal transport mv.
Sprogrejser
Det er muligt for elever at søge om at komme på en sprogrejse/praktikrejse som en del af deres
undervisning. Denne rejse varer typisk 3 uger og indeholder praktik i en virksomhed og
undervisning i sprog og relevante fag. Skolen søger penge til at dække det meste af rejsen men der
kan forekomme en betaling på 3.000 til 4.000 kr. afhængig af indhold og destination på sprog- og
praktikrejsen. Dette er et frivilligt tilbud, som kan søges af elever.
Ekskursioner
Der vil i løbet af året være et antal eksklusioner, hvor eleverne vil skulle betale for egen transport.
Beløbet vil højst være 50 kr. pr. gang.

Mere om dagligdagen på skolen
Følg vores Facebook-side: http://www.facebook.com/cphwesthg

