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I Ungdomsskoleforeningen ser vi med stor optimisme frem
til at et nyt skoleår nærmer sig. Et skoleår med plads til
nye, spændende tiltag, der kan skabe fagligt stærke og
kreative rammer for børn og unges læring. Rundt omkring
i landet udvikles nye undervisningsforløb, som skal imødekomme tankerne om folkeskolen efter reformen, og vi
ønsker at bidrage konstruktivt til dette arbejde.
Vi har endda vores eget SoL-projekt
”Samarbejde om Læring i den åbne
skole”, som undersøger de partnerskaber,
der indgås mellem folkeskoler og ungdomsskoler i disse år. Syv ungdomsskoler,
geografisk spredt over det ganske land,
samt en række gode samarbejdspartnere i en tilknyttet følgegruppe, har givet
hinanden håndslag på sammen at udvikle
og beskrive en række af de udviklingstiltag, som skal give os mere af noget nyt i
skolen og ikke mere af det samme.

”Samarbejdet
mellem mange
forskellige parter,
der har aktier i de
unges liv, er med
til at skabe mere
læring for den
enkelte”

Ikke nok med det. Vi vil også rigtig gerne
dele skolernes erfaringer med dig. Derfor
sidder du nu med det første eksemplar af et inspirationskatalog i hånden. Hvad enten du er i folkeskoleverdenen,
i en kommunal forvaltning, i en frivillig forening eller i en
fritidsklub – eller selvfølgelig i en ungdomsskole – er der
grund til, at læse videre i dette katalog.
På de følgende sider kan du finde inspiration til gode
samarbejder mellem ungdomsskolen, folkeskolen og andre
partnere.

Samarbejde om Læring i den åbne skole
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Du kan finde fag inden for tre områder, der i den nye åbne
skole er tillagt stor vigtighed: ”understøttende undervisning”, ”valgfag” og ”bevægelse”. For overblikkets skyld
præsenterer vi her alle fagene på samme måde; en beskrivelse af projektet, angivelsen af hvilke læringsmål faget
opfylder og en angivelse af fagets omfang og placering. I
toppen af hver side kan du se hvilke årgange faget henvender sig til. Fagene er selvfølgelig mere og
andet end lige netop den korte beskrivelse vi
her præsenterer, så har et af forløbene fanget din nysgerrighed, så står vi til rådighed
til at fortælle mere og formidle kontakten til
de relevante personer.
Vi har kaldt vores projekt ”Samarbejde om
Læring i den åbne skole”, fordi vi tror på, at
netop samarbejdet mellem mange forskellige
parter, der har aktier i de unges liv, er med
til at skabe mere læring for den enkelte.
Ungdomsskoler og folkeskoler har en gensidige forpligtigelse til at undersøge muligheden for at indgå i partnerskaber, som
kan være med til at indfri skolereformens
intentioner og dermed komme de unge til gode. Med dette
katalog håber vi at kunne give inspiration til, at sætte mere
skub i samarbejdet.
Mere vil følge. Ungdomsskolerne er åbne overfor et bredt
samarbejde med alle, som vil medvirke til, at vi kommer i
mål med en succesfuld implementering af den nye folkeskolereform og får skabt livsduelige unge mennesker.
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Understøttende undervisning
8. klasse

Filmprojekt
Ung Egedal og folkeskolerne i Egedal Kommune
Beskrivelse

Filmprojektet er et projekt, der hvert år samler otte 8. klasser fra Egedal Kommune.
Filmprojektet er klasseorienteret, og stiller store krav til elevernes evne til at
samarbejde om løsningen af en konkret opgave. Hver elev bliver tildelt en specifik rolle
i filmprojektet, eksempelvis instruktør, skuespiller, klipper, lydmand osv. og modtager
undervisning heri.
Hvert år vælges der et specifikt tema som alle filmene skal omhandle. Teamet
udvælges af en professionel instruktør – i 2014/15 var det Fenar Ahmad, som har lavet
filmen ”Ækte vare”, og temaet var at de unge skulle fortælle en oprigtig historie, som
kommer fra deres egen verden.
Filmprojektet er opdelt i fire mindre forløb.
1. Et lærerkursus – for en lærer pr. deltagende klasse.
Her præsenteres rammerne for filmprojektet og det praktiske planlægges.
2. Et videokursus – enkeltvis for hver deltagende klasse.
Undervisning i anvendelse af udstyr, lyd- og lyssætning samt redigering.
3. Et elevkursus – for 3-5elever pr. deltagende klasse.
Specialistkurser for eleverne i fotografering, lyd, lys, redigeringsteknik samt
manusforfatning.
4. En projektuge – klassevis.
Optagelse af filmen og redigering.

Læringsmål

Tid og sted

Til hvert forløb inddrages professionelle instruktører, manuskriptforfattere osv. til at
give eleverne en autentisk oplevelse.
Læringsmål:
- At give eleverne en mulighed for at få indblik i filmmediets teknikker og virkemidler.
Herunder:
- At kunne håndtere de teknikker som filmproduktion kræver (lyd, lys, klipning,
kameraføring osv.).
- At kunne forstå, analysere og bruge de filmiske virkemidler.
- At kunne arbejde vedholdende og overkomme udfordringer, og
samarbejdsproblematikker.
- At kunne strukturer, planlægge og gennemføre en længere arbejdsproces.
- At kunne samarbejde, samt give og tage imod kritik
- At kunne kommunikere formålsrettet.
- At kunne modtage undervisning og sparring af professionelle fagfolk udenfor
skolen.
Undervisningen består af fire forløb:
⋅ Lærerkurset: 2 dage fra kl. 14.30-17.00 (Afholdes hos Ung Egedal)
⋅ Videokurset: 24 lektioner indenfor en uge (Afholdes på skolerne)
⋅ Elevkurset: 2 dage af 8 lektioner (Afholdes hos Ung Egedal)
⋅ Projektuge: 5 dage af varierende timetal (Afholdes på folkeskolerne og locations
rundt om i Egedal primært)
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Understøttende undervisning
8. klasse

Ung i byen
SSP Ung Egedal og folkeskolerne i Egedal Kommune
Beskrivelse

Via aktiv stillingstagen til en række dilemmaer om bl.a. alkohol, sex, sociale medier,
vold, hærværk og kammeratskab, skaber Ung i byen en ramme for at tale om adfærd
og forebyggelse af risici.
Ung i byen sætter fokus på, hvad der sker når de unge begynder at feste på egen
hånd.
Eleverne vil blive præsenteret for en film som viser en række ungdomsdilemmaer om
bl.a. alkohol, sex, sociale medier og webetik, vold, hærværk og kammeratskab.
Undervejs vil filmen blive stoppet og eleverne vil i mindre grupper diskutere de
forskellige dilemmaer. Fokus vil være på adfærd og forebyggelse af risici i aften og
nattelivet.
Derudover vil ”clikkere” anvendes til at sætte fokus på flertalsmisforståelse, så
eleverne få en mere realistisk billede af deres kammeraters adfærd.

Læringsmål

Endelig vil eleverne blive præsenteret for dele af staffeloven.
Læringsmål:
- At eleverne bliver i stand til at vurdere, reflektere og handle ansvarligt i de
situationer de møder i aften og nattelivet.
Herunder:
- At kunne håndtere de udfordringer som de møder.
- At vide hvornår de har behov for hjælp samt hvordan de spørger herom.
- At kunne bidrage til et socialt godt fællesskab i klassen, hvor alle er inkluderet.

Tid og sted

En hel dag á 6 timer (kl. 09.00-15.00)
Undervisningen afholdes på folkeskolerne.
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Understøttende undervisning
8. & 9. klasse

Engelsk Pro
Københavns Kommunes Ungdomsskole og Peder Lykke Skolen
Beskrivelse

Engelsk Pro er engelsk på et højere niveau end det der tilbydes i klasseundervisningen
på skolen.Det giver mulighed for at bruge engelsk som et kommunikations redskab og
lære at bruge en mere nuanceret engelsk, som gør kommunikationen på engelsk langt
mere effektiv.
Målet med Engelsk Pro er at give eleverne mulighed for at benytte engelsk som et
arbejdsredskab til modtagerrettet kommunikation, samfundsforståelse samt
strukturering af tanker, formulering af meninger/holdninger om diverse
samfundsmæssige emner og mundtlig deltagelse i debat om aktuelle emner.
Holdet benytter skønlitteratur rettet mod ”Young Adults” som berører mobning og
tilgivelse. Holdet benytter også litteratur i ”Horror” genren om fortrydelse, grådighed
og angst. Racisme, menneskerettighed, og ”teen pregnancy” har holdet dækket ved
at se film, lave nyhedsreportage, skrive brev til Det Hvide Hus og skrive stil.
Derudover får holdet undervisning i avancerede engelske grammatiske strukturer og
hvordan de kan bruges til at nuancere sproget.
Undervisningsforløbet varetages af en lærer fra Ungdomsskolen, der med sit frie
lærervalg har ansatte med mange forskellige baggrunde og fagområder og samtidig
erfaring med undervisning af unge– i dette tilfælde en underviser med engelsk som
modersmål, der underviser i 10. klasse i Ungdomsskolen. Intentionen er at man med
inddragelse af disse kompetencer kan supplere folkeskolens undervisning og dermed
bidrage til det overordnede mål om at øge elevernes læring og trivsel i skolen.

Læringsmål

Undervisningen skal understøtte læringen i forhold til fælles mål for FS-10 Engelsk og
give eleverne mulighed for faglig fordybelse.

Tid og sted

Tirsdage kl. 13.30 til kl. 15.00, i alt 60 lektioner. Undervisningen foregår i
Ungdomsskolens lokaler på Jemtelandsgade, Amager.
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Understøttende undervisning
8. & 9. klasse

Projektworkshop
Projektværkstedet Ung Egedal og folkeskolerne i Egedal Kommune
Beskrivelse

I forbindelse med den åbne skole ønsker Projektværkstedet Ung Egedal, at spille en
aktiv rolle ved at give eleverne en række kompetencer indenfor projektarbejde,
organisering og ledelse, samt at udfordre elevernes samarbejdsevner via anderledes
øvelser og uformel læring.
Projektværkstedet tilbyder udskolingseleverne på 8. og 9. årgang en endags
projektworkshop. Heri vil eleverne blive præsenteret for teorien bag de traditionelle
projektfaser (bl.a. brainstorm, ideudvikling, projektbeskrivelse og udførelse), men vil
også selv prøve kræfter her.
Projektworkshoppen sker klassevis og eleverne vil blive opdelt i mindre grupper af ca.
4 elever. Hver gruppe skal finde en god ide, udvikle og beskrive den samt konkret
prøve at føre den ud i livet – hertil har de 150 kr.
Workshoppen afsluttes med en grundig evaluering samt feedback, så eleverne også
lærer metoder hertil som de kan anvende i andre sammenhæng.
De to kaospiloter som underviser på Projektworkshoppen, søger at skabe en
anderledes læringssituation ved at flytte eleverne ud af det traditionelle
klasseværelse, samt arbejde procesorienteret, refleksivt og innovativt.

Læringsmål

Læringsmål:
- At engagere og inspirere eleverne til at blive aktive kultur-entreprenører, der kan
deltage i Egedal Kommunes kulturliv og lokale demokrati gennem en bæredygtig
og selvorganiserende projekt- og arbejdskultur.
Herunder:
- At kunne håndtere de udfordringer og udnytte de muligheder, der er forbundet
med at være individ i en foranderlig og kompleks verden.
- At have evnen og lysten til, at kunne iværksætte værdiskabende initiativer.
- At kunne kommunikere formålsrettet.
- At kunne organisere, målsætte, planlægge og lede aktiviteter.
- At kunne se og skabe ideer og muligheder.
- At kunne kombinere viden, erfaringer og personlige ressourcer på nye måder.
- At have troen på, at drømme og planer kan realiseres.
- At kunne samarbejde, samt give og tage imod kritik.
- At kunne arbejde vedholdende og overkomme ambivalens, usikkerhed og
komplekse problemstillinger.

Tid og sted

En hel dag á 7 timer (9.00-16.00)
Undervisningen afholdes enten på folkeskolerne - dog i et andet lokale end det
normale klasseværelse, i en af Ung Egedals ungdomsklubber eller i Stenløse
Kulturhus.
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Understøttende undervisning
7. - 10. klasse

Yoga
Københavns Kommunes Ungdomsskole og Engskolen
Beskrivelse

Der undervises i grundlæggende øvelser inden for yoga, som især er rettet mod fokus
og koncentrationsevne.
Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elev og gruppens dynamik.
Målgruppen er elever med lettere generelle indlæringsvanskeligheder, hvorfor det
kræver et særligt fokus fra underviseren at kunne målrette undervisningen, så der
hele tiden sker en progression.
At skolen har tilbudt yoga til elever på flere årgange, har skabt mulighed for at skabe
et fælles tredje og fælles sprog for eleverne, lige som det har været muligt at
undersøge, hvilke klasser der har størst udbytte af tilbuddet.
Undervisningen rettes løbende til i samarbejde mellem klassernes undervisere og
ungdomsskolens underviser.
Målet er at understøtte elevernes evne til koncentration ved at give dem en ugentlig
lektion i yoga. Undervisning foregår adskilt fra den almindelige faglige undervisning.
Målet er tillige at undersøge, om undervisningen kan bidrage til øget indlæring og på
den måde øge elevernes muligheder for uddannelse og mere selvstændigt voksenliv.
Da skolereformen i år har medført ændringer, som har stor indvirkning på netop disse
unge (længere skoledage, øget fokus på fysiologi m.v.), bliver det ikke muligt at
undersøge, i hvilket omfang yogaen separat har betydning for elevernes læring. Man
vil i stedet fokusere på at undersøge oplevet tilfredshed og oplevet ændring af
elevernes koncentration i de timer, som ligger umiddelbart efter yogaundervisningen.
Undervisningsforløbet varetages af en lærer fra ungdomsskolen, der med sit frie
lærervalg har ansatte med mange forskellige baggrunde og fagområder og samtidig
erfaring med undervisning af unge – i dette tilfælde en uddannet yogalærer.
Intentionen er at man med inddragelse af disse kompetencer kan supplere skolens
undervisning og dermed bidrage til det overordnede mål om at øge elevernes læring
og trivsel i skolen.

Læringsmål

Øget koncentration og øget trivsel, med henblik på at give eleverne de bedste
muligheder for at blive så dygtige som muligt.

Tid og sted

4 hold pr. uge på 1,5 eller 1,75 timer. Undervisningen foregår på Engskolen og ligger i
formiddagstimerne.
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Understøttende undervisning
5. & 6. klasse

Konflikthåndtering og elevmægling
UngNorddjurs og folkeskolerne i Norddjurs Kommune
Beskrivelse

Temaforløbet er tilrettelagt over 2 dage (12 lektioner) og bygget op over
isbjergmodellen: Anerkendelse af sig selv og andre, kommunikation, samarbejde og
konstruktiv konflikthåndtering.
Arbejdsmetoderne veksler mellem individuelle, gruppe og fællesopgaver.
Formålet med forløbet er, at eleverne får kendskab til hvad konstruktiv
konflikthåndtering er og hvordan den enkelte kan håndtere sine egne konflikter og
hjælpe sine kammerater. Ligeledes hvordan den enkelte kan handle i en given konflikt.
Fokus er på praktiske opgaver, hvor eleverne oplever og anvender opnået viden og
kundskaber.
Efter hvert modul opsamles og samtales om emnet og nye erkendelser og viden. Hele
forløbet afsluttes med en opsamling, hvad den enkelte elev tager med fra
kursusdagene og samtidigt et godt råd til hvad vi som undervisere kan blive bedre til.
Under forløbet deltager klassens kontaktlærere. Fx skal klassen arbejde med hvad de
er gode til som klasse og hvad de evt. kan gøre bedre. Her kan klassen og
kontaktlærerne tage emner op på et senere tidspunkt, som klassen kan arbejde videre
med. Efter end forløb får klasserne isbjerget, konflikttrappen og andre relevante
materialer, som de kan bruge for at huske hvad de har arbejdet med.

Læringsmål

Sundheds - og seksualundervisning og familiekundskab:
Sundhed og trivsel – personlige grænser - venskaber
- Undervisningen skal bidrage til elevernes forståelse af deres egen rolle i
forhold til at fremme egen og andres trivsel. Undervisningen skal desuden øge
elevernes forståelse af, at respekt for forskelligheder i skolens fællesskaber er
en positiv værdi, der kan bidrage til at fremme trivsel.
-

Tid og sted

Eleverne skal kunne vurdere betydningen af gode venskaber i forhold til
sundhed og trivsel med inddragelse af egne erfaringer og overvejelser over
handlemuligheder i dilemmaer relateret til venskaber

12 lektioner over 2 dage. Undervisningen finder sted på folkeskolen.
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Understøttende undervisning
4. - 6. klasse

Fiskeskolen - Friluftsliv & Fiskeri
UngNord, Fiskeskolen Fyn, Odense Sportsfisker Klub og Abildgårdskolen
Beskrivelse

UngNord har lavet to forløb, hvor fiskeri og friluftlivs indgår. Det ene forløb varetages
af seniorer i Odense Sportsfisker Klub, det andet af medabejdere i UngNord.
Fiskeskolen
Odense Sportsfisker Klub har oprettet en særlig afdeling: Fiskeskolen, som har til
formål at udbrede kendskabet og lyst til at færdes i naturen, lære om natur og miljø,
samt fiskeri på alle måder.
Vi er en gruppe aktive seniorer, som brænder for at børn og unge får større kendskab
til natur og miljø, men måske også en sund fritidsinteresse med lystfiskeri.
Eleverne vil blive præsenteret for alle aspekter af fiskeri- natur og miljø,
fiskekendskab og teknikker. Vi underviser gerne på hold og det er underordnet om I er
2 eller 20. Vi er klar med en trailer, fyldt med fiskegrej. Vi tager ud i naturen, vi er ved
bæk, sø, å og hav. I kan lære at kaste med flue, på kastebaner ved Odense
Sportsfisker Klubs klubhus i Seden.
Vi vil undervise i introduktion til fiskeri ved kyst, sø og å. Vi vil give deltagerne
muligheden for at lære fisken at kende. Og vi lærer deltagerne at tilberede fisken på
forskellig vis. Vi vil give deltagerne frisk luft, natur og lejlighed til at være sammen om
denne spændende aktivitet.
Vi har det fornødne fiskegrej til alle lektionerne og deltagerne. Afhængig af
deltagerantal vil vi være 3-4 instruktører.
Friluftsliv & Fiskeri
Undervisningen i fiskeri skal ses som en motiverende indsats i forhold til at børnene
får kendskab til sporten og lyst til at deltage i fritids-og foreningslivet

Læringsmål

Fiskeskolen
Målet med undervisningen er at eleverne opnår en alsidig viden om natur og miljø,
læring af lystfiskeri og alt hvad der er bag ved, vandplanter og vandkvalitet, passe på
naturen og miljø bl.a. ved at deltage i å-genopretning, besøg på Elsesminde, fiskenes
reproduktion i naturen. Fisken som ernæring og tilberedning af fisk. Eleverne stifter
bekendtskab med lystfiskeri og natur som fritidsinteresse i en forening.
Friluftsliv & Fiskeri
Når du er færdig med forløbet har du kendskab til og forståelse for:
- Du kan se forskellen på 8 fiskearter.
- Du kan samle og bruge en fiskestang.
- Du har kendskab til mindst én fiskeriforening.
- Du har lært at lave madding til at fiske med.
- Du har lært om naturens mangfoldighed og miljøet.

Tid og sted

Fiskeskolen: 9-10 moduler pr. halvår. Undervisning finder sted på skolen, OSK’s
klubhus samt i naturen.
Friluftsliv & Fiskeri: 1-2 moduler ugentligt, når årstiden tillader det.
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Understøttende undervisning
4. & 5. klasse

Tekstil- & designerværksted
UngNord og HC. Andersen Skolen, Odense
Beskrivelse

Eleverne, der deltager i projektet, får mulighed for på værkstedet, at fremstille et
produkt/kostume. De vil få mulighed for at omsætte egne ideer til et konkret produkt,
lære at bruge sine hænder og sit hoved i en skabende proces, hvor der vil være
mulighed for fantasi og fordybelse under processen. De lærer at udforme skitser og
modeller til brug for arbejdsprocessen, og får mulighed for at afprøve og
eksperimentere med forskellige former og farver, og får sat navne på de forskellige
materialer, der bliver anvendt.
Formålet med værkstedet/projektet er, at eleverne får mulighed for at tilegne sig
kundskaber og færdigheder, om hvilke redskaber og værktøj, der skal bruges til de
kostumer, der vil blive lavet. Projektet skal endvidere være med til at eleverne lærer
eller bliver i stand til at forstå selve samspillet mellem ideer, hvordan planlægger vi
forløbet og udførelsen.
Eleverne vil igennem udfordringerne i processen få mulighed for at opleve
arbejdsglæde, socialt samvær og personlig engagement. Dermed får de udviklet
kompetencer i samarbejde, medbestemmelse og medansvar.
Projektet afsluttes med, at vi i fællesskab med eleverne planlægger, strukturerer og
organiserer en opvisning/modeshow, hvor eleverne får mulighed for at præsentere og
fremvise deres kostumer og derved også får styrket deres selvtillid og selvværd, samt
opnå succes og opleve sig som en del af et fællesskab.

Læringsmål

1. Sociale kompetencer
2. Personlige alsidige udvikling
3. Kulturelle udtryksformer
4. Sprog
5. Naturen og naturfænomer
6. Krop og bevægelse

Tid og sted

Undervisningen foregår på H.C. Andersens skolen
Tirsdag og torsdag mellem 12.15- 14.45
Hver tirsdag og torsdag bliver der afsat en halv time til forberedelse på HC. Andersen
skolens lærerværelse.
Undervisningen bliver afviklet på skolens tekstilværksted.
Hver 6. Uge skiftes der hold med nye elever. Eleverne bliver opdelt i 3 grupper.
Eleverne får afprøvet samme værksted 2. gange i skoleåret. Hver torsdag bliver der
udpeget 5 elever, som har mulighed for at komme på ture ud af huset, som bliver
tilrettelagt efter vores målsætning.
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Understøttende undervisning
7. – 10. klasse

MILIFE
Randers Ungdomsskole og folkeskolerne i Randers Kommune
Beskrivelse

Baggrunden for Milife er det manglende fokus på personlige og sociale kompetencer i
uddannelsessystemet – faglighed er ikke nok. Erhvervslivet efterlyser flere personlige
og sociale kompetencer hos de unge. Unge dropper ud af erhvervsuddannelserne pga.
manglende personlige og sociale kompetencer.
Målet med Milife er, at de unge tilegner sig grundlæggende personlige og sociale
kompetencer for derigennem at forbedre chancerne for at gennemføre en
kompetencegivende uddannelse og eller at få et job.
Milife arbejder med de unge på 5 personlige kompetencefelter:
1) Kend dig selv – 2) Dig og andre – 3) Dig og din udvikling – 4) Dig og dine mål – 5) Dig
og jobbet.
M ilife giver de unge større indsigt, så de lærer sig selv endnu bedre at kende. De bliver
bevidst om deres værdier, og det der er allervigtigst for dem. Det vil øge deres
selvværd og de vil opdage, hvordan deres styrker og personlige ressourcer kan gøre en
forskel for dem.
Milife er kompetencer i selvværd og selvledelse for unge, som er baseret på aktiv
involvering, hvor de unge vil møde opgaver, lege og øvelser, som alle vil være med til
at øge deres selvbevidsthed. De unge bliver udfordret på deres kreativitet og
personlighed. Undervejs vil de opdage, hvordan de bliver bedre til at håndtere
konflikter, og hvordan det, at de lærer sig selv bedre at kende gør dem stærkere, når
de forfølger et mål. Alle unge der deltager i MILIFE gennemgår en række personlige
test, aktiviteter og spørgeskemaer.

Læringsmål

Tid og sted

Milife er et af verdens mest omfattende og dokumenterede uddannelseskoncept for
unge. Milife er et undervisningskoncept, som er baseret på de grundlæggende
principper for selvledelse, og som fokuserer på begrebet tilpasningsevne og
bæredygtig levevis.
Om Milife er succesfuldt afgøres ved at effektmåle på 7 ud af 11 følgende udsagn:
1. har den unge fået en større selvindsigt,
2. har den unge fået større selvværd,
3. har den unge fået større indsigt i egne personlige værdier
4. er den unge blevet mere bevidst om personlige styrker,
5. er den unge blevet bedre til at sætte personlige mål,
6. er den unge blevet bedre til at agere selvstændigt,
7. er den unge blevet bedre til at håndtere konflikter,
8. er den unge blevet bedre til at sætte sig i andres sted og forstå andre,
9. er den unge blevet bedre til at kommunikere konstruktivt
10. føler den unge et større personligt ansvar for sit liv,
11. føler den unge sig bedre til at samarbejde,.
Milife faciliteres og tilbydes på 12 folkeskoler i Randers kommune for elever på 7. – 10.
klassetrin. Milife tilbydes som valgfag med minimum 60 lektioner om året eller som
temauge(r). Milife tilbydes som et ”Sommerskoleforløb” i skolernes
sommerferieperiode 2016 gennem Fritidsundervisningen i Randers Ungdomsskole.
Der er udformet samarbejdserklæringer med folkeskolelederne og
implementeringserklæring fra Børn, Skole og Kulturdirektøren.
Milife faciliteres og udbydes udelukkende af Randers Ungdomsskole.
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Valgfag
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Valgfag
7. & 8. klasse

Fanart / Fanfiktion – computerspil og kreativitet
Københavns Kommunes Ungdomsskole og Vigerslev Alles Skole
Beskrivelse

Dette forløb er henvendt til elever, der spiller computer og samtidig gerne vil udfordre
deres kreativitet.
Formålet med valgfaget er at fremme elevernes forståelse for de fortællinger, værdier
og holdninger som afspejles i computerspil og at de lærer at koble dem til deres egen
erfaringsverden igennem kreative produktioner.
Eleverne arbejder procesorienteret med idé og produktudvikling og det vil medvirke til,
at de udvikler praktiske færdigheder inden for tegning, videoredigering og skrivning.
Undervisningen bidrager til, at eleverne udvikler sig til kritiske mediebrugere, der er i
stand til at forstå, reflektere over og stille kritiske spørgsmål til de computerspil, de er
forbrugere af. Eleverne indgår i til et digitalt fællesskab, der danner rammen om deres
kreative produktioner og i forlængelse heraf søger faget at styrke elevernes evne til at
give og modtage konstruktiv kritik.
Arbejdsformen veksler mellem kortere oplæg fra lærerne, individuelle øvelser og
gruppe eller pararbejde samt individuelt fordybelsesarbejde og elevoplæg.
Aktiviteterne er analyse af computerspil og digitale virkemidler, undervisning i
tegneteknik og procesorienteret skrivning samt filmisk analyse og produktion.

Læringsmål

Kompetencemål:
Eleverne udvikler eleverne deres narrative og kommunikative kompetencer, gennem
arbejder med formidling, remediering og afsender/modtagerforhold
Eleverne styrker deres kreative kompetencer og lærer at tænke divergent og skabe
deres personlige udtryk
Vidensmål:
Eleverne opnår kendskab til digital narratologi og procesorienteret skrivemetode.
Eleverne opnår viden om principper for konstruktiv kritik.
Eleverne opnår viden om spilmekanismer og om computerspils-mediets virkemidler og
historie.
Eleverne opnår kendskab til en bred vifte af fanproduceret kunst.
Eleverne opnår indsigt i uddannelses- og karrieremuligheder, hvor produktion af tekst,
video og illustration er omdrejningspunkt.
Færdighedsmål:
Eleverne kan skrive i forskellige genrer og anvende sproglige virkemidler
Eleverne kan anvende programmer til skærmoptagelse og video redigering samt gøre
brug af filmiske virkemidler
Eleverne kan kombinere levende billeder med lyd og tekst så det udtrykker en helhed
Eleverne kan tegne et storyboard
Eleverne kan tegne enkle og stilistiske figurer og miljøer samt arbejde med farve- og
skyggelægning

Tid og sted

Ialt 60 lektioner i ugerne 43 – 26. 1,5 time pr. uge. Finder sted på folkeskolen.
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Valgfag
7. - 9. klasse

På vej i værkstedet
København Kommunes Ungdomsskole, Lykkebo Skole og TEC Hvidovre
Beskrivelse

Både folkeskolen og erhvervsskolerne arbejder i disse år med at udfordre de unges
uddannelsesvalg og få flere af de unge, som kan og vil, til at vælge en
erhvervsuddannelse. Det kræver, at de unge får kendskab til mulighederne – og er der
en bedre måde end at flytte eleverne ud, hvor det sker og give dem professionel
undervisning? Det har både til formål at give eleverne flere valgfagsmuligheder og at
udfordre elevernes uddannelsesvalg - på samme tid vil denne omlægning af
undervisningen træne elevernes mobilitet.
Formålet med valgfaget er at øge elevernes forståelse af arbejdet på et værksted og
de uddannelsesveje, der er inden for mekaniker- og transportområdet.
Gennem undervisningen udfordres elevernes praktiske færdigheder, og de opnår
grundlæggende viden og færdigheder inden for uddannelsen ”Cykel- og
knallertmekaniker”.
Undervisningen foregår på teknisk skole. Det giver mulighed for, at elevernes
uddannelsesvalg udfordres, og at de får indsigt i uddannelseskulturen på en teknisk
skole. På den måde vil det forberede eleverne på deres uddannelsesvalg.
Gennem undervisningen vil eleverne opnå det meritgivende og obligatoriske
sikkerhedskursus i forhold til at arbejde på et værksted.

Læringsmål

Kompetencemål:
Eleven skal kunne begå sig selvstændigt og sikkert på et værksted.
Eleven skal kunne tage ansvar for reparation af mindre transportmidler.
Eleven skal kunne forholde sig undersøgende til arbejdsmarkedet.
Vidensmål:
Eleverne opnår viden om arbejdsmarkedets opbygning.
Eleverne opnår viden om sikkerhed på et værksted og krav i den forbindelse.
Eleverne opnå kendskab til værktøj og redskaber.
Eleverne opnår viden om uddannelser inden for transport.
Færdighedsmål:
Eleverne kan begå sig i et værksted.
Eleverne kan begå sig på arbejdsmarkedet.
Eleverne kan skifte eller reparere dele på knallerter og forskellige typer af cykler.
Eleverne kan anvende håndbøger med viden om hvordan knallerten/cyklen er bygget
op.

Tid og sted

I alt 60 lektioner i perioden 1.9.2014 - 30.4-2015
Undervisningen er fordelt på:
- 2 hele dage på TEC kl.8 -16 (eleverne tager sikkerhedskursus)
- 21 gange i værkstedet på TEC kl. 14.00-16.00,
- 1 gang på Lykkebo Skole (introduktion)
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Valgfag
7. - 9. klasse

Track – iværksætteri, innovation og entreprenørskab
UngNorddjurs og folkeskolerne i Norddjurs Kommune
Beskrivelse

Track er planlagt, gennemført og evalueret efter ung til ung modellen, hvilket giver de
unge stor indflydelse og ansvar inden for projektarbejde.
De unge bestemmer indhold, artister, workshops og aktiviteter ved eventen. Der
arbejdes med ungeansvar, projektarbejde unge i front og teamsamarbejde.
Ved implementering af Track som et valgfag, vil man tilføre skolen et fag, hvor elever
får mulighed for at prøve kræfter med at planlægge, gennemføre og evaluere en
landsdækkende kulturevent for skoler og ungdomsklubber fra hele Danmark.
Musik, iværksætteri, innovation og entreprenørskab er hovedelementerne i forløbet,
men også fagene dansk og matematik biddrager til forløbets tværfaglighed.
Undervejs i processen vil eleverne blive præsenteret for hvorledes man opstiller en
event for 1000 unge, hvilket indbefatter forberedelsesfasen, hvor budget, booking og
research er hovedoverskrifterne. I den næste fase, opstilling og afvikling, skal
planlægningsfasen udføres, således at eleverne oplever at de ideer de er kommet
med, også bliver ført ud i livet. I den sidste fase, evalueringsfasen skal der samles op
på hele processen og afviklingen, således at eleverne bliver bevidste om hvad der var
godt samt hvad man fremadrettet kan gøre anderledes.

Læringsmål

Iværksætteri, Innovation, entreprenørskab er et tværgående emne i folkeskolen.
Eleverne skal udvikle innovative og entreprenante kompetencer, så de kan anvende
deres personlige, faglige og sociale ressourcer.
Innovation og entreprenørskab er orienteret mod varierede og praksisorienterede
undervisningsformer. Der er fokus på elevernes kompetencer til at skabe, udvikle og
handle. Innovation og entreprenørskab lægger vægt på elevernes proces og evner til at
organisere, kommunikere og samarbejde.

Tid og sted

Start uge 43 2015 og afvikling af event lørdag d. 19. marts 2016
25 uger med 3 ugentlige lektioner
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Valgfag
7. - 9. klasse

Spansk
Københavns Kommunes Ungdomsskole og Katrinedals Skole
Beskrivelse

Med dette fag får eleverne en mulighed for at opleve og afprøve et nyt sprog og få
viden om den spansktalende verden.
Formålet med valgfaget er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af det
spanske sprog og den spansktalende verden, samt give eleverne lyst til at bruge
sproget i samspil med andre.
Gennem arbejdet med genkendelige emner og ved at inddrage forskellige kulturelle
udtryk, sigter faget mod at eleverne kan forstå og udtrykke sig på spansk på et
elementært niveau.
Eleverne anspores til at benytte tilegnelsesstrategier, som de kender fra andre
fremmedsprog, og derigennem opbygge derigennem deres selvtillid som
sprogbrugere. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne får indblik i levevilkår og
værdier i spansktalende lande og vække deres lyst til beskæftige sig med spansk
sprog og kultur fremadrettet.

Læringsmål

Kompetencemål:
Eleverne udvikler deres kommunikative og interkulturelle kompetencer og får et
forhold til den spansktalende verden og de samfundsmæssige og kulturelle forhold.
Vidensmål:
Eleverne opnår viden om fonetik og udvalgte udtale- og forståelsesstrategier.
Eleverne opnår viden om sprogets grammatiske opbygning.
Eleverne opnår indblik i spansk og den spansktalende verden – herunder kultur,
historie og samfundsforhold.
Færdighedsmål:
Eleverne kan forstå talt spansk og udtale almindelige ord.
Eleverne kan føre dialog om hverdagsemner på begynder-niveau.
Eleverne kan drage sammenligninger mellem egen og spansk/ latinamerikansk kultur.

Tid og sted

1,5 time kl. 13:30-15:00 torsdage/ 40 uger
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Bevægelse
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Bevægelse
4. – 6. klasse

Svømning
UngNord og Abildgårdskolen, Odense
Beskrivelse

Undervisningen i svømning skal ses som en motiverende indsats i forhold til at
børnene får større lyst til at bevæge sig, kendskab til sporten og lyst til at deltage i
fritids-og foreningslivet
Når du er færdig med forløbet har du kendskab til og forståelse for:
- Bliver selvhjulpne, og har styr på/overblik over ejendele i
omklædningsrummet.
- Forståelse for hygiejnens betydning i forbindelse med svømning.
- Fået kendskab til 3 svømmediscipliner.
- Kendskab til svømning som fritidsmulighed.

Læringsmål

Tid og sted

-

Bevidsthed om personlig hygiejne.
Kan svømme eller blevet introduceret for, ryg, bryst og crawl svømning.
Kendskab til mulighederne for at dyrke svømning i lokalområdet.

Svømmehallen i Vollsmose samt Klub U´s lokaler.
Hver tirsdag fra kl. 13:15 til 15:15

Badminton
UngNord og Abildgårdskolen, Odense
Beskrivelse

Eleverne bliver introduceret for badminton og vejledt i foreningslivet i lokalområdet.
Herigennem udbredes kendskabet til sportsgrenen og motivationen for at deltage i et
aktivt forenings- og fritidsliv øges. Holdene bliver udskiftet hver 10. uge.
I Badminton præsenteres eleverne for badminton dels som en bevægelsesaktivitet og
dels som en fritids-og foreningsaktivitet:

Læringsmål

Tid og sted

-

Spilleregler for badminton.
Lært at sætte en badmintonbane op.
Introduceret for en badmintons forening.

-

Eleven er introduceret til sporten/ aktivitetens grundprincipper:
Reglerne omkring badminton.
Kan sætte en badmintonbane op.
Du har fået indsigt i de nærmeste badminton- foreninger, kender spilleregler,
økonomi med udstyr, kontingent mm i en forening.

Hallen, Vollsmose Idrætsforening
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Bevægelse
7. –9. klasse

Dykning
Kolding Ungdomsskole og Sdr. Vang Skole
Beskrivelse

Med udgangspunkt i PADI Open Water Diver kurset, der er PADI’s begynderkursus til
fritidsdykning, introduceres eleverne til dykningen både i teori og praksis.
De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:
• Dykker teori
• Dykkerfærdigheder i beskyttet vand
• Dykkerfærdigheder i åben vand
Det centrale i faget er arbejdsforholdet mellem teori og praksis i mange forskellige
sammenhænge. Arbejdet med kundskaber og færdigheder foregår både alene og
sammen med andre.
Grundlaget for faget Dykning er dels de faglige dimensioners indbyrdes sammenhæng
og deres betydning for elevernes personlige, kropslige, idrætslige, sociale og kulturelle
kompetencer, og dels elevernes egne og fælles erfaringer, oplevelser, fantasier og
følelser.
Igennem forløbet stifter eleverne bl.a. bekendtskab med: Almen dykkerteori, fysik og
fysiologi, etik og regler, vandfærdigheder, svømning, dykning og samarbejde.
Ved afslutning af forløbet kan eleven erhverve sig PADI-bevis gennem
ungdomsskolen.

Læringsmål

Tid og sted

Kompetencemål
- Anvende teknikker, overvejelser, regler fra såvel planlægning som udførelse.
- Planlægge og gennemføre dykning i åbne vandmiljøer.
- Planlægge og udføre forskelige former for dykning.
Videns- og færdighedsmål
- Forstå sammenhængen mellem fysisk aktivitet og teori.
- Bevæge sig med fortrolighed og omtanke i og på vandet.
- Anvende kroppen fysiske og fysiologiske love.
- Gennemføre og udvikle øvelser og serier over og under overfladen med
dykkerudstyr.
Faget dykning svarer til 80 lektioner = 60 klokketimer. Undervisningen fordeles over
skoleåret 2014-2015.
Den teoretiske del foregår på Sdr. Vang Skole, i det skema hvori skolens valgfagsblok
er placeret.
Dykning i beskyttet vand (svømmehal) foregår primært i samme tidsrum.
Dykning i åben vand (primært Lillebælt) foregår i eftermiddags- og aftentimer samt
enkelte weekender.
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Bevægelse
4. –6. klasse

Motion og fitness
UngNord og Abildgårdskolen, Odense
Beskrivelse

Fitness som en del af sundhed og bevægelse- og en introduktion til fritids-og
foreningslivet
Samarbejdet mellem skole, klub og foreningsliv er en del af en særlig indsats for at
introducere eleverne til klub og foreningslivet, og dermed skabe interesse og lyst til at
blive en del af et aktivt fritidsliv.
I fritidsklubben Diamantens professionelle fitness rum skabes autentiske rammer, så
børnene kan afprøve at deltage i fitness som del af sundhed og bevægelse, og
desuden introduceres til det øvrige fritids og foreningsliv.
Igennem forløbet får eleverne bl.a. undervisning i følgende områder:
- Vigtigheden af ernæringsrigtig kost.
- Vigtigheden af bevæge kroppen og motionere regelmæssigt.
- Hvad spinning, cirkeltræning er, og fået kendskab til at træne core.
muskulaturen (mave og ryg) og har fået lidt kendskab til kroppens muskel
opbygning.

Læringsmål

Tid og sted

-

Bevidsthed om ernæringsrigtig kost.
Viden om og praktisk erfaring med korrekt omgang med træningsmaskiner.
Kendskab til de store muskelgrupper.
Kendskab til træningsmuligheder i en forening.

Undervisningen finder sted i træningsrummene i fritidsklubben Diamanten og på
stisystemet i Vollsmose.
Træningsrummene kan rumme 16 elever, med mulighed for at udvide op til 25 elever i
sommerperioden
Hver tirsdag i tidsrummet 13:15 til 14:45
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Om SoL
SoL-projektets formål
Projektet SoL - ”Samarbejde om Læring i den åbne skole” - vil, med støtte
fra Undervisningsministeriet, kigge
nærmere på hvilken rolle ungdomsskolen spiller i skoledagen efter folkeskolereformen.
I Skolereformen af august 2014 er
der lagt op til at folkeskolerne i langt
højere grad samarbejder med omverdenen – og her er ungdomsskolen en
væsentlig partner. Gennem stærke
partnerskaber mellem de to skoleforme kan man opnå den alsidighed
og øgede læring for eleverne, som er
reformens hensigt.
Med undertitlen ’Gode eksempler,
styrket kvalitet, metoder og værktøjer’
er formålet med projektet både at give
inspiration til landets ungdomsskoler
og folkeskoler, samt at skabe opmærksomhed omkring hvilken læring
elever i ungdomsskolen opnår.

Til inspiration for andre
I forbindelse med SoL-projektet vil der
ske en løbende indsamling af oplysninger om og konkrete eksempler på
samarbejder med folkeskolen, der
bidrager til at realisere visionen med
den åbne skole.

SoL-projektet skal:
• Undersøge hvordan læring i (understøttende)
undervisning kan udmøntes i praksis gennem
samarbejde og partnerskaber mellem folkeskolen,
ungdomsskolen og eventuelle samarbejdspartnere.
• Undersøge hvordan undervisningen i den åbne
skole kan organiseres, tilrettelægges og gennemføres.
• Udarbejde og informere om værktøjer til at måle
effekten af undervisningsaktiviteterne.
Samtidig vil Ungdomsskoleforeningen
med projektet levere en lang række
inspirationsmaterialer til landets ungdomsskoler, både omkring konkrete
undervisningstiltag og organiseringen
af samarbejdet, samt bidrage med
værktøjer til evaluering af elevernes
trivsel og læring.
Ungdomsskoleforeningen samarbejder
omkring projektet med syv ungdomsskoler; Ungdomsskolen Kolding,
Horsens Ungdomsskole, Randers
Ungdomsskole, Ung Norddjurs, Ung

Egedal, UngNord Odense og Københavns Kommunes Ungdomsskole.
Projektet løber indtil marts 2016.

Mere information
Ønsker du mere information om de
enkelte projekter i dette inspirationskatalog eller SoL-projektet generelt,
kan du kontakt Ungdomsskoleforeningens projektkoordinator Mads Søndergaard Thomsen eller læse mere på
vores hjemmeside:
www.ungdomsskoleforeningen.dk

| Samarbejde om Læring i den åbne skole | 23

Udgivelsen - og andre
publikationer - kan downloades fra
www.ungdomsskoleforeningen.dk

