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3 UGERS PRAKSISNÆR UNDERVISNING
PÅ NÆSTVED UNGDOMSSKOLE

INTENSIVE LÆRINGSFORLØB
Går du i en almindelig 7., 8. eller 9. klasse? Eller er du 15-17 år, gået ud af folkeskolen og mangler adgangskrav til en erhvervsuddannelse?
Har du problemer med dansk eller matematik? Måske svært ved at gå i skole? Eller er bekymret for din fremtidige uddannelse?
Intensive Læringsforløb: du kan nu søge om at deltage i et Intensivt læringsforløb på Næstved Ungdomsskole i skoleåret 20/21.
Det er 3 ugers intensiv undervisning i dansk og matematik, på en anderledes og praktisk måde - Øvelser i personlig udvikling: selvtillid,
motivation, selvstændighed - Træning af sociale kompetencer: samarbejde og kommunikation - Arbejde med hvordan man bevarer
overblikket, organiserer en opgave og bliver mere udholdende - Før- og eftertest så vi kan se, hvor meget du rykker!
Hvad kan du få ud af det?
- En frisk start – oplevelser og nye venskaber - Blive bedre til dansk og matematik - Mere selvtillid og tro på dig selv
- Teknikker til at løse problemer og opgaver - Lære hvordan man opnår sine mål
Det overordnede mål er, at du bliver uddannelsesparat! Altså at kunne få mindst 02 i dansk og matematik, så du kan bestå en afgangseksamen eller optagelsesprøve. At blive moden og ansvarlig nok til at passe sin skole eller uddannelse. Formålet er give dig nogle redskaber
og kompetencer, som du kan bruge i fremtiden og som forbedrer dine muligheder i forhold til skole og uddannelse.
Er du klar til forandring? Vil du selv gerne gøre en indsats? Der er begrænset antal pladser, så vi forventer, at du selv har valgt at tilmelde dig
og at du er aktiv på kurset! Vi sørger for, at din lærer får en grundig tilbagemelding om, hvad du har lært – og nogle gode råd om, hvilken hjælp
du har brug for fremover. Er du interesseret, så udfyld et ansøgningsskema sammen med dine forældre og din lærer eller uddannelsesvejleder.
Det er vigtigt, at vi får noget baggrundsviden, inden du starter, så vi kan planlægge den bedste undervisning for dig. Det er din lærer eller vejleder,
som indstiller dig til et intensivt læringsforløb og sender din ansøgning.

Praktisk info:
. Undervisningen foregår på Næstved Ungdomsskole, Skellet 29, 4700 Næstved
. Hver dag fra kl. 8:00 - 14.30 og der er mødepligt
. Morgenmad og frokost hver dag
. De samme to lærere gennem hele forløbet, der hjælper med alt
. Senest 3 uger før: du og dine forældre får besked om hvilket hold du er optaget på
. Senest 1 uge før: I får mere info om forløbet; skema osv.
. Du kan kun blive tilmeldt gennem din skole eller uddannelsesvejleder
. Tilbuddet er kun for unge i Næstved Kommune
. Det er gratis! Næstved Kommune har besluttet at betale for dette tilbud i to år, 19/20 og 20/21

