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Gerli Ollino ja Helen Maripuu 

 

CELF (Center of Vocational Education Lolland-Falster) kutsekool on asutatud aastal 2009, kui 

omavahel liideti ärikool ja tehnikakool. Hetkel asub kool kolmes erinevas kohas- Maribo, 

Nakskov ja Nykobing Falster. Sügisest 2017 jääb alles kaks õppekohta.  

  

Õppijate arv kokku 5500, neist umbes 2200 täisajaga õppijat. Personali arv 350, millest 2/3 

pedagoogiline ning 1/3 administratiivne. Tegemist on isemajandava asutusega, kus 80% 

rahastusest tuleb valitsuselt (pearaha+ boonus lõpetajate eest) ja 20% eraettevõtlusest (liikmed 

kuuluvad kooli õppekavarühmadesse). Õpet pakutakse nii põhihariduse, kui ka keskhariduse 

baasil, samuti on toimiv täiendusõppe süsteem. Õppijate keskmine vanus 22-25 aastat. 

Populaarsemad/ suurima konkursiga erialad koolis on müürsepp, puusepp ja autotehnik. 

Vastuvõtt erialadele tehakse riikliku tellimuse alusel vastavalt sellele, kus valdkonnas parasjagu 

nõudlust on. 

Koolis antakse õpet neljas suuremas õppekavarühmas ning 24-l erineval erialal: 

 

TEHNOLOOGIA, EHITUS JA TRANSPORT 

Valdkond: mootorsõidukid, lennukid ning teised transpordivahendid. 

Erialad: 

 rattamehaanik, mootorratta mehaanik, ehitus- ja põllumajandusmasinate mehaanik, 

keretööde mehaanik, automehaanik, paadimehaanik. 

 

  
 

Valdkond: ehitus. 

Erialad: 

 betoneerija, müürsepp, pottsepp, puusepp, põrandajapaigaldaja, torulukksepp, katuste 

paigaldaja. 
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Valdkond: tootmine ja tootearendus. 

Erialad: 

 tehaseoperaator, tööstustehnik, plekksepp, tehniline disainer, masinaoperaator. 

 
 

Valdkond: transport ja logistika. 

Erialad: 

 bussijuht, logistik, raskeveokijuht. 

 
 

Valdkond: IT ja juhtimine. 

Erialad: 

 andmetehnik, IT tugisüsteemide haldaja, elektrik, elektriinsener. 
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TOIDUTÖÖSTUS JA PÕLLUMAJANDUS 

Valdkond: loomad, taimed ja loodus. 

Erialad: 

 maastikuarhitekt, loompidaja, aednik, farmer,  tootmisjuht, agronoom, 

põllumajandusökonomist. 

 
 

Valdkond: toidutööstus. 

Erialad: 

 pagar, lihunik, kokk, kelner, klienditeenindaja, retseptsioon. 

 

 

KAUBANDUS JA ÄRINDUS 

Valdkond: ärindus. 

Erialad: 

 jaemüügikorraldus, üritusturundus, finantsassistent, assistent, müügi- ja ärikorraldus 

 

 

HOOLDUS, TERVIS JA PEDAGOOGIKA 

Valdkond: tervis ja hooldus 

Erialad: 

 hooldustöötaja, hambaarsti assistent 
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Koolipäeva kestvus orienteeruvalt 08.00-15.30. Hindamiseks kasutatakse 7 palli süsteemi, kus 

suurepärased hinded on 12 ja 10, keskmine tulemus 2, 4 ja 7 ning negatiivsed tulemused 0 ja -

3. Õpetaja keskmine palk Taanis 5000€. 

Kutseõppesse sisenemiseks on kolm erinevat teed, mille määravad õppijate vanus, hariduslik- 

ning tööalane taust. 

 otse koolipingist+ 1 aasta (oled lõpetanud viimase aasta jooksul põhikooli või viimase 

aasta jooksul kooli pooleli jätnud, siis pead alustama esimeselt põhikursuselt GF1). 

Alustada saab kas jaanuaris või augustis ning kursus kestab 20 nädalat. 

 oled alla 25 aastane (oled alla 25 aastane ning lõpetanud põhikooli rohkem kui aasta 

tagasi, siis saad õpinguid alustada teiselt põhikursuselt GF2). Põhikursuse kestvus 20 

nädalat.  

 üle 25 aastane (üle 25 aastane, siis määrab õppija töökogemus, milliselt põhikursuselt 

ta alustab). Õppijad, kes omavad töökogemust, ei pea läbima praktikat ettevõttes. 

Kooli sisseastumise tingimuseks on Taani keel ja matemaatika tulemused. Väljalangevus on 

umbes 20%. Väljalangevuse ennetamiseks tehakse õpilasega palju individuaalset tööd – 

nõustamine, hüpnoos, nõelravi. Kui õpilane olenemata abist  mingil põhjusel siiski langeb välja, 

siis pöördub õpilane Sotsiaalameti poole, et saada toetust ja ta suunatakse tagasi  

koolikeskkonda töötute koolitusele, kus nendega tegeletakse, et selgitada välja nende oskused 

ja soovid. 

Õpilastele (nii tulevastele, kui ka olemasolevatele) on eraldi õppenõustamisteenus, kus töötab 

6 töötajat, kes on alati valmis õppijaid nõustama/ abistama. Õppijatel võimalus, kas helistada 

või saata tekstisõnum oma nime ja numbriga ning neile helistatakse tagasi. On ka e-kirja 

saatmise võimalus ning võimalus ise minna nn „jututuppa“ . Pakutakse nõustamist seoses 

haridusalaste valikutega ja sisseastumisega, majanduslike ja isiklike küsimustega.  

Kooli palgal kolm praktikatega tegelevat isikut (sekretär ja kaks konsultanti), kes aitavad 

õpilastel leida asjakohaseid ettevõtteid, koostada CV-sid kandideerimaks vabadele 

töökohtadele ning on praktika ajal vahelüliks õppija ja ettevõtte vahel. Konsultantidel ka 

ettevõtete külastamise kohustus. Kooli stendidele riputatud õppijate nimed, koos 

praktikakohaga, kuhu õppija on praktikale suundumas.  
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Õpilaskodu: asub Nykoebingis, kohe kooli kõrval ning majutab 166 õppijat. Õpilaskodus on 

palju sportimisvõimalusi õpilastele- tenniseväljakud, squashiväljakud, jalgpalli mängimise 

võimalus, jalgratta laenutus, finess ning moto. Õpilaskodus puhkenurk, piljardilaud, õhuhoki 

ning oma pesumaja. Ööpäevaringselt on õpilaskodus administraator, kes aitab lahendada 

jooksvad probleemid. Koolil ka oma raamatukogu, mida said külastada lisaks õppijatele ka üks 

kord kuus teisipäeviti linnakodanikud. Õpilaskodu alla 18 aastastele tasuta, üle 18 aastastele 

500 DKK/ nädal (67€). 

 

Koolil suurepärane transpordiühendus keskuse ning lähipiirkondade vahel. Õppijad kasutavad 

sõitmiseks noortekaarti, mille maksumus on 353,10 DKK kuu (47€). Võimalus osta ka 

päevapiletit, mille hind on 11,77 DKK (1,60€). Noortekaart kehtib sama hinnaga ka suvisel 

perioodil.  
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Taani kutseharidussüsteem on reguleeritud ministeeriumi poolt, kust tulevad ka õppekavad. 

Kutseharidus on tihedalt seotud ka tööandjate ühingu ja ametiühingutega, kes annavad 

ministeeriumile nõu erialade sisu osas ja kinnitavad praktikakohad.  Kutsekool vastutab 

õppekvaliteedi eest. Esimesel aastal on õpilastel üldained ja 3 aastat veedavad nad enamuse aja 

ettevõtetes praktikal (35 nädalat praktikal, 5 koolis, 25 praktikal, 5 koolis). Õppijad võivad olla 

kogu aja kas ühes ettevõttes praktikal või erinevates. Kogu aja makstakse neile tehtud töö eest 

ka palka. Esimesel aastal on üldained ja teisel aastal toimub spetsialiseerumine ja enamus aega 

veedab õpilane praktikat tehes ettevõttes. 

Õppimine on tehtud õpilasele väga paindlikuks. Kui vaja pakutakse õppimiseks ka lisa aastat, 

samas on andekamatel võimalik lõpetada ka varem. Vaikselt proovitakse liikuda üle süsteemile, 

kus õpilane ei pea istuma klassiruumis, vaid saab õppida iseseisvalt läbi Moodle keskkonna ja 

esitada oma kodutööd video teel. Teoreetilisteks tundideks on koolis väga mugavad 

klassiruumid, mis on varustatud uue tehnoloogiaga (puutetundlikud tahvlid) ja kujundatud nii, 

et õpilased saavad mugavalt grupitöid teha. Tund kestab 45 minutit, kui tunniplaanis toimub 

muudatus, siis süsteem saadab õpilasele SMS teel teavituse. Praktilised tunnid viiakse läbi 

selleks kohandatud ruumides ja igal erialal on eraldi töödeks spetsiaalsed ruumid. 

Õppekeskkond on väga mugav ja koolis on loodud erinevaid võimalusi ka vahetundide 

sisustamiseks, et õpilastel ei tekiks igavusest kiusatust koolist lahkuda. 

  

Õpetaja keskmine vanus 50 aastat. Torkas silma, et õpetajad ja õpilased istuvad ka sööklas 

üheskoos ja suhtlevad vabalt erinevatel teemadel. 

Üldiselt näeb süsteem ette, et ülikooli lähevad enamasti keskkooli lõpetavad õpilased, kuid 

andekamatel on võimalik ka kutseharidusest ülikooli suunduda. Tööle suundumine peale kooli 

lõpetamist ei ole probleem, kuna õppimine ja praktika on tihedalt omavahel seotud ja nii 

saavutatakse tööharjumus.  

 

 

https://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdnYuYrL_UAhUhMJoKHWmIAiAQjRwIBw&url=https://www.integratsioon.ee/nordplus-adult-vabatahtlik-too-kui-voti-integratsiooni&psig=AFQjCNHmWT4H8kT5HSYdjlm3p547sy7epg&ust=1497598735440246

