BLIV KLAR TIL JOB

TAG EN UDDANNELSE
START PÅ EN FRISK
BO PÅ SKOLEN

TAMU designforslag
/ Logo

Vi er glade for at kunne
præsentere TAMU’s nye logo.
Farverne, blå og rød, var givet
af det originale logo, men vi har
justeret dem og fundet to nuancer,
der både går godt sammen og
med andre farver (se side 41).
De to dele — elevens livsverden og
systemet — har fået en ny relation,
hvor mødet er mere dynamisk og
tredimensionelt. TAMU starter der,
hvor de to dele mødes.
Elevens livsverden er afrundet i
hjørnerne, mens systemet er kantet
og, ja, systematisk.

Det nye logo

HVAD ER TAMU?
TAMU er et jobrettet uddannelsesforløb for dig, som er 18-30 år og ikke er i arbejde eller
under uddannelse. En TAMU-uddannelse varer minimum 34 uger. Uddannelsen er god for
dig, der hellere vil være i gang med praktisk arbejde end at sidde i et klasselokale. I løbet af
uddannelsen lærer du at begå dig på arbejdsmarkedet. Du deltager hver dag i produktion og
serviceydelser. Dermed lærer du i praksis at indgå på en arbejdsplads. Når du har gennemført
uddannelsen, er du klar til at blive ansat i en virksomhed.

DU KAN BO PÅ SKOLEN
Som elev på TAMU kan du vælge at bo på kostskole-afdelingen, som ligger på skolens
område. Som kostskoleelev på TAMU får du et hjem, hvor du bor for dig selv og samtidig kan
have et nært fællesskab med de andre elever.
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START PÅ EN FRISK

Elevens livsverden er afrundet i
hjørnerne, mens systemet er kantet
og, ja, systematisk.
Linjen over ’uddannelse’ er en
minimalistisk version af logoet,
som vækker genkendelse, når
det er løsrevet fra hoveddelen.

At blive kostskoleelev kan være den rigtige løsning for dig, der mener, at du har større chancer for at gennemføre en TAMU-uddannelse, hvis du bor på skolen. Det kan der være mange
grunde til. Måske bor du langt væk. Måske vil du gerne udvikle dig både personligt og fagligt.
Måske har du brug for at starte på en frisk.
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HVAD GØR VI FOR DIG?
Vælger du at blive kostskoleelev, får du et fuldt møbleret værelse. Du får også lækker mad
uden at skulle betale mere end det faste beløb for kost og logi.
Desuden kan kostskolens medarbejdere være behjælpelige med:
• At afklare, hvilke ønsker du har vedr. uddannelse og job
• At blive skrevet op til en bolig
• Opbakning til teoriundervisning til kørekort
• Gode råd om, hvordan du får styr på din økonomi
Medarbejderne er der også til at tale med dig om de ting, der kan være svære eller fylder
i din hverdag.

HVAD FORVENTER VI AF DIG?
Hvis du vælger at bo på en TAMU-kostskole, siger du ja til at være med i et forpligtende
fællesskab. Du skal være indstillet på, at du i din hverdag er sammen med de andre elever
og vores kostskolemedarbejdere. Vi forventer fx, at du behandler andre med respekt, viser
hensyn, deltager i fælles aftensmad, er med til kostskolemøder og rydder op efter dig selv. Vi
siger nej til alkohol, narkotika, kriminalitet, fysisk vold og trusler.

HVAD KAN DU LAVE, NÅR DU HAR FRI?
På hver kostskole er der forskellige muligheder. Der kan fx være træningsrum, hal til boldspil
eller baner til udendørs aktiviteter. Du kan også spille fx bordfodbold, brætspil eller billard.
Hver enkelt kostskole har sine egne tilbud, så spørg gerne, når du søger ind.

HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMME IND?
Hvis du gerne vil ind på en TAMU-uddannelse som kostskoleelev,
skal du opfylde følgende krav:
• Du skal være 18-30 år.
• Du skal have en registreret bopæl (folkeregisteradresse). Det skyldes, at kostskolen
holder lukket en weekend om måneden samt i ferier. Du skal have et sted at opholde dig
i disse perioder.

HVILKE UDDANNELSER KAN DU TAGE?
•
•
•
•

Bygningsservice
Ejendomsservice
Metalindustri
Naturbrug

•
•
•
•

Transport og lager
Kantine
Rengøring
Turisme og service
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GODTGØRELSE OGVORDINGBORG
BETALINGODENSE
FOR KOST OG LOGI
Du kan som kostskoleelev på TAMU opnå en godtgørelse på 7.046 kr. hver 14. dag (før skat)
ved fuldt fremmøde. Heraf betaler du 1.575 kr. i kost og logi hver 14. dag.
TAMU.VORDINGBORG @TAMU.DK
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SÅDAN SØGER DU IND PÅ TAMU
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Vi har løbende optag, og du behøver ingen eksamenspapirer for at starte. Som det første
deltager du i et informationsmøde, hvor du får mere at vide om uddannelse i TAMU. Vi holder
informationsmøder ca. hver 14. dag på alle vores centre. Efter mødet kan du aftale tid til en
forsamtale, hvor vi sammen finder ud
af, om TAMU er noget for dig. Hvis du gerne vil optages,
AALBORG
skal du kontakte din UU-vejleder, sagsbehandler, mentor eller anden myndighedsperson inden
optagelsessamtalen.
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