KeepGoing ApS
KeepGoing tilbyder bl.a.:
Gratis frokost hver dag på skolen

 Socialt fællesskab
 Ture ud af huset
 Tema og hyggeaftener
 Idræt/fitness
 Boundervisning
 AART
 Brug af sociale medier
 Tegning og maling
 Undervisning i dansk, matematik og
samfundsfag

Industrivej 3C, 1. sal
4000 Roskilde
Stifter og Direktør
Mitzi Hammersholt
mitzi@keepgoing.dk
Mobil: 5315 6130
www.keepgoing.dk
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Et tilbud til dig
der trives bedst i et lille trygt miljø

 Og meget meget mere

Kan du ikke finde det, som du brænder
for så prøv alligevel at kontakt os for at
høre, om vi kan oprette et nyt hold.
Kontakt os hvis du vil høre mere og
måske besøge os.

www.keepgoing.dk

MÅL OG TILBUD
KeepGoing STU er et tilbud til dig, der har en
udviklingsforstyrrelse, lider af psykisk sygdom eller
har sociale udfordringer, og som har brug for at
udvikle dig i et lille og trygt miljø.
Vi er et rummeligt tilbud, hvor du kan udvikle dine
kompetencer på vejen til en mere selvstændig
fremtid.
Vi er en lille skole med plads til 25 elever. Vi
underviser i små hold. Endvidere er der mulighed
for individuel undervisning m.m. efter aftale.

LINJEFAG
Det har de unge sagt om
KeepGoing!
”Selvom man har en dårlig dag så får jeg det
altid bedre af at være i KeepGoing.”
”Personalet er altid i godt humør, og vi har
det sjovt.”
”Jeg havde isoleret mig i flere år og havde
ingen venner. I KeepGoing har jeg fået en
masse nye venner, som jeg også ser i min
fritid.”
”I KeepGoing har jeg fået støtte til at tro på
mig selv, og jeg er nu motiveret for, og tror
på, at jeg kan klare at tage en uddannelse”

Hotel & service
På denne linie kan du arbejde med flere områder
indenfor hotel og serviceområdet. Du kan prøve
kræfter med reception, piccoline, vicevært, booking,
events, indretning, udsmykning, indkøb, marketing,
sociale medier og meget andet.

Cykler, auto & transport
Denne linje er for dig, der har interesse for reparation
af cykler, knallerter, trailere og biler. Der kan laves
forløb, der har fokus på at blive klargøringsmand,
automekaniker, specialarbejder. Du vil bl.a. få mulighed
for at tage svejsekursus, et truckcertifikat eller andet
relevant kursus. Som 3. års elev kan du ligeledes, efter
aftale, opnå mulighed for at få bevilget et kørekort af
skolen.

Køkken & ernæring
Køkkenværkstedet omfatter indkøb, opbevaring af
madvarer, ernæringslære samt tilberedning af mad til
dagligdagen. Du får mulighed for at lære at udarbejde
en madplan og lave god og ernæringsrigtig mad. Du får
ligeledes hygiejnebevis på denne linje.

Træværksted
Træværkstedet omfatter forståelse og brug af
forskelligt værktøj til fremstilling af forskellige ting i
træ. Det kan også være renovering af gamle møbler,
som vi giver nyt liv, fremstilling af pallemøbler mv.

Krea & beauty
I Krea kan du lære at sy, fremstille smykker, lave
boligtilbehør af beton og meget andet.
I Beauty lærer du at lave negle, rette og farve bryn og
vipper, vokse ben og lave ansigtsmasker m.m.

