UNGDOMSSKOLEN
OG DEN ÅBNE SKOLE

SAMARBEJDSMULIGHEDER
FOR SKOLER OG
UNGDOMSSKOLE I GRIBSKOV
Ungdomsskolen har meget at byde ind
på skoleområdet med, og derfor er det
vigtigt at vi understøtter og udvikler dette
samarbejde, for at kunne tilbyde en inspirerende og varieret undervisningsform
for eleverne, som kan styrke motivationen og øge læring og trivsel.
Ungdomsskolen kan tilbyde
»» Anderledes læringsrammer som understøtter det sociale fællesskab i
klassen, og som giver en afveksling og
anderledeshed i undervisningen
»» Autentiske læringsmiljøer, som understøtter en virkelighedsnær undervisning
»» Engagerede undervisere med praktisk
funderede fagligheder
»» Anderledes typer af læreprocesser,
med vægt på det oplevelsesorienterede, undersøgende og afprøvende, og
større sammenhæng mellem teori og
praksis

»» Undervisning med udgangspunkt i interesser og nysgerrighed, for styrkelse
af motivationen og lysten til at lære
»» Udvikling af sociale og personlige kompetencer, som er afgørende for trivsel,
udvikling og læring
Vi ønsker at hjælpe med at bruge den
åbne skole, og lade læring foregå uden
for klasselokalet. Vi vil gerne hjælpe med
at skabe kontakt mellem skole og lokale
ressourcepersoner, virksomheder, foreninger m.m., og lægger i høj grad op til
brugen af www.skolenivirkeligheden.dk.

VI ER MED TIL AT GØRE DEN

GODE SKOLE BEDRE.
Det optimale læringsforløb tilrettelægges
i tæt samarbejde mellem undervisere fra
skolen og ungdomsskolen. Følgende er
beskrevet forskellige former for samarbejde mellem skoler og Ungdomsskolen.
Alt kan tilpasses til forskellige sammenhænge, og må derfor ses som inspiration
til en videre udvikling af et samarbejde,
til gavn for vores børn og unges trivsel og
læring.

UNDERVISNINGSFORLØB
Ungdomsskolen har mulighed for at byde
ind med hele undervisningsforløb, eller
som et supplement til eksisterende eller
tiltænkte forløb på skolen. Kontakt os hvis
I har ideer eller ønsker, og vi vil henvise til
en relevant medarbejder, eller en af vores
mange eksterne undervisere.
Konkrete forslag kunne være:

FAGLIG STØTTE OG
OPKVALIFICERING
Vi har tilknyttede mennesker med mange
forskellige kompetencer, og har kontakt
til endnu flere, så vi har mulighed for at
byde ind i mange forskellige fag, enten
med særlige tilbud til de dygtigste eller
de svageste, særlige undervisningsformer
med større praksisnærhed eller hjælp til
særligt udfordrende områder i fagene.

»» Filosofi
»» Ung til ung seksualundervisning
»» Personlige og sociale kompetencer
»» Værkstedsfag
»» Masterclassforløb; hjælp til at tilrettelægge undervisningsforløb med udgangspunkt i den åbne skole.
»» Sprogundervisning

Forslag:
»» Hjælp til inddragelse af friluftsaktiviteter og vandaktiviteter i idrætsfaget.
»» Fysik/kemi undervisning til dygtigste
elever.
»» Biologiundervisning med særlig fokus
på feltundersøgelser og praksisnær
undervisning.
»» Praksisfunderet matematikundervisning. Lær gennem GeoCaching, hulebygning og et besøg på kirkegården.
»» Musik, drama, filmproduktion m.m.

PROJEKTER & EMNEUGER
Ungdomsskolen har kontakt til mange
undervisere som kan være med til at understøtte særlige fokusområder som kan
virke motiverende for eleverne, og som
kan byde ind med særlige kvalifikationer
og kompetencer, som kan supplere lærerens normale undervisningsmetoder.

Forslag:
»» Drama.
Brug Ungdomsskolens scene, lyd og lys
og vores kompetente drama- og musikundervisere. Der kan arbejdes med
personlige udtryk, eller opsættes store
shows og teaterstykker.
»» Medie og film.
Få hjælp til at bruge filmmediet som et
læringsmål i sig selv, eller som dokumentation af læring inden for andre fag
og emner.
»» Madlavning.
Brug kogekunst og smagsløg til at lære
og forstå andre kulturer og måder at
leve på, eller lav en cafe og inddrag
virksomhedsplanlægning, branding og
PR som centrale elementer.
»» Back to basic.
Bo en uge i naturen, og kom tilbage til
gamle håndværk, tilberedning af mad,
socialisering og afhængighed af hinanden.

VALGFAG

TRIVSEL & EVENTS

Ungdomsskolen giver mulighed for at udbyde valgfag i særlige emner, som skolen
ellers ikke har mulighed for, eller lærerkræfter til. Vi kan også gå ind og støtte op
om eksisterende valgfag ved at tilbyde
særlige kompetencer som gør specielle
aktiviteter muligt. Desuden kan vi samle
elever med særlige interesser fra flere
skoler, som ellers ikke kan udbyde noget
for så få elever.

Ind i mellem kan det give god energi til
en gruppe at komme væk fra de vante
rammer og få en god oplevelse, som varetages af nogle andre end klasselæreren.
Endnu bedre hvis oplevelsen giver stof til
at arbejde videre med i undervisningen,
styrker fællesskabet i klassen eller gruppen eller giver ny indsigt i egne og andres
måder at være tilstede i fællesskabet på.

Hvis I har forslag eller ideer til valgfag eller samarbejde om særlige aktiviteter, så
kontakt os. Nedstående er nogle konkrete
forslag:
»» Håndværk/smykkesløjd
»» Drama
»» Science, LEGO Mindstorm
»» IT og programmering
»» Adventurerace
»» Friluftsliv. Praktisk undervisning i at
opholde sig i naturen, gerne med overnatning.
»» Motion & fitness

Som regel får man den bedste oplevelse
hvis en aktivitet eller besøg forberedes
grundigt og tager udgangspunkt i den
enkelte gruppe. Derfor kan de nedenstående forslag tilpasses de behov, udfordringer og muligheder som I har.
»» Teambuilding
»» 1.hjælp
»» Klassedyst
»» Brobygning. Særligt for 6. klasser.
»» Sauna og vinterbadning
»» Dirt Jump
»» Træklatring og O-løb

BRIDGE
Bridge er en kampsport, en fornøjelse,
der udvikler hjernen og kammeratskabet.
Du bliver bedre til matematik, du træner
logisk tænkning, mens du morer dig og
kæmper mod de andre på holdet. Din
makker bliver måske din bedste kammerat.
Pas på! Når du først er blevet bidt af spillet, holder du aldrig op igen. Du bliver
medlem af et fællesskab – millioner af
bridgespillere verden over.
Alle elever får tilbud om at være med.
Lærerne er erfarne undervisere og gode
bridgespillere, som brænder for at spille
bridge.
Bridge er sjovt, fordi det kræver strategisk
tænkning og logik. Det bliver aldrig kedeligt, og jo mere du lærer, jo sjovere er det
at spille. Det er som at lære et nyt sprog:
Jo flere ord man kan, jo mere kan man
sige.
Når du og makker melder, forhandler I
om, hvad I vil spille: Måske bare 8 stik
med ruder som trumf, måske 10 stik i
hjerter eller alle 13 stik i spar. Hvorfor
ikke?

Som modspiller skal du sætte dine taklinger ind, når I melder, og når I spiller, og
forhindre modstanderne i at nå deres
mål. Med et godt modspil kan du og makker måske forhindre, at de får 13 stik og
vinder en storeslem.
Held spiller ingen rolle, for alle får de
samme kort og dermed samme forudsætninger.
Dygtige spillere er kun heldige, fordi de
giver heldet en chance. Fordi de aldrig
giver op, men kæmper. Det er det stof,
Danmarks nye verdensmester i bridge er
lavet af.

SEXUALISTERNE
Vi er en gruppe der laver ung til ung
formidling omkring sex, kroppen, seksualitet, prævention, pubertet og alt hvad
der hører til. Vi tilpasser os selvfølgelig
vores publikum, som starter ved 6. klasse.
Vi laver oplæg, men også spørgsmåls -og
diskussionstid, så man kan få en dialog
i gang omkring de emner, som de unge
synes er vigtige eller spændende. Alt dette uden at deres egen lærer er tilstede, så
det bare er os og dem.

få stillet de vigtige spørgsmål osv. Vi synes
derfor, det er bedre at det er unge der
kommer ud, fordi det hele bliver mere i
øjenhøjde og fordi vi har en større mulighed for at komme lidt tættere på.

Vi gør blandt andet det her, fordi vi selv
kan huske seksualundervisningen med
en sundhedsplejerske eller måske egen
lærer, hvor det godt kunne være svært at

Praktisk fungerer det sådan, at en skole
eller lærer kontakter os og så finder vi en
dag hvor vi kommer ud i klassen. ’

Formålet er at informere og oplyse unge,
fjerne myter og gøre det til et emne man
kan tale om på en afslappet måde. Derudover skal man kunne spørge os og
snakke med os om alt det man vil.

GREJBANK
I Grejbanken kan I låne friluftsudstyr, og
udstyr til leg og læring i naturen, samt I
kan bruge de forskellige depoter rundt
i kommunen, med udstyr tilknyttet det
relevante naturområde.
Se mere på http://gribskov-ungdomsskole.dk/index.php?open=1655

MIT ER DIT
Ungdomsskolen råder over mange forskellige ting og sager og faciliteter, som vi
gerne stiller til rådighed for kommunens
skoler og institutioner.
Vi har
»» Cirkusudstyr
»» Stor sal med scene og lyd og lys
»» Stort køkken og opholdsrum på HUC
»» Karlsminde, biograf
»» Remisen, scatepark
»» Dirt Jump banen ved Skærød

VI GLÆDER OS TIL
SAMARBEJDET.
Hvis du har andre ideer?
Lad os tale om det
Ungdomsskolen er fleksibel

Gribskov Ungdomsskole
Kanutskivej 5
3200 Helsinge

www.gribskov-ungdomsskole.dk

