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Det sociale formål
Kamoon er sat i verden for at støtte unge produktionsskoleelever og kvinder med indvandrerbaggrund uden uddannelse i at komme videre i formel 
uddannelse eller job. Kvinderne har ofte været i landet i lang tid, men har ringe sprogkundskaber, ingen arbejdserfaring, ingen uddannelse (ofte ikke 
engang grundskole fra hjemlandet – og er dermed også analfabeter) og ringe netværk. Derudover er der kortere forløb for elever i STU på produkti-
onsskolen.

Den sociale metode
I Kamoon som hos produktionsskolen starter det hele med praksis. Det er gennem det praktiske arbejde i caféen, at deltagerne udvikler sig fagligt. 
Derfra bliver der bygget på med teori. Men det er praksis, der er udgangspunktet. At arbejdet foregår i en virksomhed, der skal tjene penge for at 
eksistere, gør, at det føles mere som et ’rigtigt’ job og er med til at give selvtillid til at kunne håndtere et ordinært job på sigt.

Forretningsområde 
Kamoon sælger mad og drikke – hovedsageligt som frokostordninger til private virksomheder. Det er planen at udvide med egentlig cafédrift, når 
vores egne lokaler står klar.

Organisation og drift
Kamoon er en del af Produktionsskolen Nordvestjylland og er således ikke en selvstændig juridisk enhed. Der er tilknyttet et advisory board til Ka-
moon, der består af repræsentanter fra virksomheder i Holstebro..

Adresse: 
Heimdalsparken 38, 
7500 Holstebro
Antal ansatte: 
3 ordinært ansatte borgere i forløb 
– snart én i fleksjob

Etableret: 2015

Virksomhedsform: 
Er en del af Produktionsskolen 
Nordvestjylland,  men drives som om 
det formelt set  var en separat enhed.

Målgruppe: 
Unge fra produktionsskolen og 
kvinder med indvandrerbaggrund 
uden uddannelse og arbejde Kamoon

INDTÆGTSKILDER

Salg på det private marked:

Mad – hovedsageligt catering til virksomheder 
i området.

Andre indtægtskilder:

Nej

Salg af ydelser til det offentlige:

Elever fra produktionsskolen følges af et taxameter-beløb. Des-
uden er én af de ansatte lønnet af produktionsskolens midler. 
Desuden beskæftigelsesforløb til jobcenter.


