2018
SUCCESKRITERIER
Den enkelte unge forbedrer
sit faglige standpunkt
med én karakter i dansk
og matematik i forhold til
udgangspunktet.

Den enkelte unge tilegner
sig de strategier, den
individuelle læringsprofil
peger på.

Den enkelte unge
oplever udvikling inden
for personlige og sociale
kompetencer.

LæringsCamp
BLIV SÅ DYGTIG SOM DU KAN!

TILMELDING OG DATOER 2018

Skolen kontakter Ungdomsskolen i forbindelse med tilmelding af en ung.

Forløbet ligger i uge 22 - 24
Tilmeldingsfristen er 1. maj 2018
Læs mere på www.ungjam.dk > Skoletilbud
Eller kontakt afdelingsleder:
Katrine Ørvad Jensen
Mobil 4191 1701 / koj@jammerbugt.dk

Jammerbugt Ungdomsskole, Kirkegade 2, 9460 Brovst, tlf. 72 57 82 30

LæringsCamp er et intensivt læringsforløb på tre
uger for unge.
Der arbejdes målrettet med læring, trivsel og personlig
mestring med ét sigte: at de unge bliver så dygtige,
som de kan.

Jammerbugt Ungdomsskole, Kirkegade 2, 9460 Brovst, tlf. 72 57 82 30

Campen skal give de unge et kraftigt skub
i den rigtige retning, når det kommer til
uddannelse og livsduelighed.
Den faglige platform er dansk og matematik, hvor den unges
individuelle niveau er i fokus. Forløbet bygger på et samspil mellem
den faglige og den personlige udvikling. Der anvendes aktiviteter,
der udfordrer de unge, for at give dem succesoplevelser ved at
overskride egne grænser samt øge troen på egne evner.

Målgruppen er
karakteriseret ved:
yy 16 unge fra normalområdet i 7. klasse i
Jammerbugt Kommune.
yy Unge, som har forudsætninger for at deltage
i campforløbet, de tilhørende aktiviteter samt
være en del af et forpligtende fællesskab.
yy Unge, som har faglige udfordringer i dansk
eller matematik, der kan få konsekvenser for
fremtidig uddannelse.
yy Unge, som er motiverede for at ændre deres
faglige standpunkt.

FAKTA

LÆRINGSMÅL
yy Den unge får et fagligt løft i dansk og matematik ud fra aktuelt standpunkt.
yy Den unge opøver viden og færdigheder i forhold til personlige og sociale kompetencer.

TILRETTELÆGGELSE

INDHOLD

yy Et team af lærere og pædagoger står
for tilrettelæggelsen og udførelsen af
undervisningen. Der veksles i modulerne
mellem undervisning i dansk og matematik og
aktiviteter.

yy Strategier i forhold til skriftsproglige
kompetencer - læsning, skrivning og stavning.

yy Alle unge følger samme overordnede program.
I løbet af en dag er der et formiddags- og
eftermiddagsmodul. Der er fokus på at skabe
et attraktivt læringsmiljø. Sted følger.
yy Forældrene inddrages i slutningen af forløbet,
hvor de på den sidste dag bliver inviteret på
campen. Her fortælles, hvad de unge har lavet
i løbet af de tre uger.

yy Hjernens funktioner, intelligenser, tænke- og
læringsstile med henblik på, hvordan de
individuelt lærer mest effektivt.
yy Selvevaluering og feedback.
yy Selvindsigt vedr. værdier, styrker, færdigheder,
tænkning og strategier.
yy Kommunikation og kropssprog.
yy Sociale relationer.

yy Forløbet strækker sig over 3 uger, hvor
de unge tages ud af deres basis skole
og modtager undervisning af et team fra
Jammerbugt Ungdomsskole.
yy Den unge modtager undervisning dagligt fra
ca. kl. 8.30 - 18.30.

yy Strategier i forhold til matematisk
problemløsning - primært tal og algebra

FORLØBET

yy Den unge hentes og afleveres hver dag på
basis skolen af ungdomsskolens minibusser.
yy Campen er gratis.

Forberedelse

yy I forbindelse med Campen forventes
lærerdeltagelse ved orienteringsmøder
vedrørende den unges trivsel og tilbagevenden
til egen klasse.

Information til skoler
Informationsmøde
for interesserede
forældre og unge samt
forældremøde.

Camp 3 uger

Overleveringsmøde
for forældre

Overleveringsmøde
for lærere

Faglig, personlig og
social udvikling.

Forældrene inviteres til
et møde på den sidste
dag, hvor de hører om
forløbet.

Lærerne fra elevernes
skole informeres om
elevernes udvikling.

Succeskriterier og tilmelding på bagsiden

Opfølgende møder
En gang om måneden
mødes de unge med
deres kontaktlærer for at
snakke om, hvordan det
går med deres udvikling
Alle elever inviteres til
møder i plenum, hvor
der følges op på, hvad
der er sket siden sidst.

