En beskrivelse af en del af Gribskov Ungdomsskoles arbejde:
Hvad er fritidsklubtilbuddets kerneopgave:
Bygge bro mellem barndom og ungdom
Give børnene/de unge mulighed for at være sammen med nogen efter skoletid.
Giver mulighed for at børn får en ny rolle i fællesskabet – nogle kan have brug for at skabe sig en ny
rolle ift. det de er kendt for i f.eks. skolen.
Skaber differentierede, inkluderende fællesskaber
Styrker børnenes sociale kompetencer
Hjælper børnene til at gøre brug af bredere geografiske områder, lærer at kunne bevæge sig ud over
eget lokalområde.
6. klasses fritidstilbud modner børnene til at bruge ungdomsskolen
Ungdomsskolens indsatsprofil –

Indsatsbeskrivelse

Handleplan i forhold til Gribskovmodellen

Eksempel på
handleplan

Projekter

Eksempel på
projekt i aftenklub

Ungdomsskolen henter, med succes, selv de unge

Bustransport til
ungdomsskolen

Rekruttering af nye unge
Ud over at holde informationsaften i alle 3 fritidsklubber, er der et brobygningsforløb i samarbejde med
folkeskolen
Brobygning - mål
2019

Ungdomsskolen – Undervisning
Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse
af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt
udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.
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Ungdomsskolen indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med kommunens folkeskoler,
der kan bidrage til opfyldelsen af såvel ungdomsskolens som folkeskolens formål og folkeskolens mål for
fag og obligatoriske emner.
Hvis de unge ikke kan finde lige netop det tilbud de har brug, så har de mulighed for at komme med
forslag, og så tilbydes holdet.
Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse
af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt
udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.
Ungdomsskolen indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med kommunens folkeskoler,
der kan bidrage til opfyldelsen af såvel ungdomsskolens som folkeskolens formål og folkeskolens mål for
fag og obligatoriske emner.

Status 2017-18 +
lidt 2018-19

Ungdomsskolen samarbejder med folkeskolen og privatskolerne.
Ud over at fælleselevrådet (og ungdomsrådet) sorterer under ungdomsskolen, så tilbydes der et bredt
udvalg af samarbejdsmuligheder.
Inspirationskatalog

En beskrivelse af et af samarbejdsprojekterne:
Beskrivelse af
Musik, Dans & Drama

En beskrivelse af samarbejdsprojekter med skoler og foreninger:
(En hel del af disse aktiviteter er ikke dokumenteret med tal, da vi ikke har en oversigt over
foreningsmedlemmer og diverse store arrangementer som eks. Skovens Dag).
I naturen Grejbank

Ungdomsskolen ønsker at dygtiggøre sine ansatte eller andre tilknyttede - Folk i uddannelse:
EGU: Oscar – Oliver - Malthe
PAU: Diana (praktik 11/6-6/12)
PAU: Mads
Pæd. Stud.: (fra 26/8)
Naturvejleder: Thomas
Kognitiv Misbrugsuddannelse: Allan
Praktikvejlederudd.: Kenneth
Ledelseskursus: Jette – Lene – Søren
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Eks på udd profil

Ungdomsskolen arbejder på at tage socialt ansvar i forhold til arbejdsmarkedet – Vi har PT:
(Udover dette er der et tæt samarbejde med GIV, som udfører en del opgaver for ungdomsskolen)
2 medarbejdere i flexjob
2 medarbejdere i seniorjob
2 arbejdsløse
1 i samfundstjeneste

Cirkus Kanutski
Eksempel på et stort ekstra projekt

Cirkus Kanutski

Gribskov Ungdomsskole d. 13/06-19
Søren Møller & Mikael Lieberkind

Kanutskivej 5 – 3200 Helsinge – Tlf. 7249 9999 – ungdomscenter@gribskov.dk - www.gribskov-ungdomsskole.dk

