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Formålet med de nye tiltag er: 

. At flere elever bliver uddannelsesparate

. At elever med lav motivation for skolegang 

  får øget motivation for skolegang

. At flere elever vælger den rigtige uddannelse 

  første gang

. At bidrage til klassens trivsel og dermed 

  bedre læringsmiljø

Alle 4 tilbud er finansieret af kommunale projektmidler 

og derfor gratis for skolerne at bruge!
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Intensive læringsforløb

Intensive læringsforløb; hold- og tidsplan 19/20 

HOLD UGER MÅLGRUPPE ANSØGNINGSFRIS
T

INFO OM OPTAG OPSTARTSBREV + 
SKEMA 

OVERLEVERINGSSAMTALER

1 34 - 36 7.-9.klasse og 
15-17 årige

21.6.19 28.6.19 12.8.19 10. og 11.9. 2019

2 38 – 40 7.-9.klasse og 
15-17 årige

19.8.19 26.8.19 9.9.19 8. og. 9.10. 2019

3 3-5 7.-9.klasse og 
15-17 årige

16.12.19 20.12.19 6.1.20 4. og 5.2.2020

4 8-10 7.-9.klasse og 
15-17 årige

20.1.20 27.1.20 3.1.20 10. og 11.3. 2020

5 17-19 7.-9.klasse og 
15-17 årige

23.3.20 30.3.20 14.4.20 12. og 13.5.2020

INTENSIVE 
LÆRINGSFORLØB3 UGERS PRAKSISNÆR UNDERVISNING PÅ NÆSTVED UNGDOMSSKOLE

næstvedungdomsskoleforfremtidensvoksne

TIL 7., 8. OG 9. KLASSE + 15 - 17 ÅRIGE

Folder til
elever og forældre

Intensive læringsforløb

Målgruppe: 
Ikke-uddannelsesparate elever i 7. - 9. kl. samt 15-17 årige, som har forladt grundskolen uden 
de fornødne forudsætninger for at tage en ungdomsuddannelse. Det er som udgangspunkt IKKE 
for elever, som har 4 i karakter eller derover eller får specialundervisning eller anden støtte. 

Mål: 
Forbedring af elevernes faglige standpunkt i dansk og matematik, samt styrkelse af personlige 
og sociale kompetencer, og dermed øge deres uddannelsesparathed.

Indhold:
Intensive læringsforløb med praksisorienteret undervisning i dansk og matematik, træning i sociale 
færdigheder (samarbejde og kommunikation), understøttelse af personlig udvikling (selvstændighed, 
motivation og selvtillid) samt generel styrkelse af opgave- og problemløsningskompetencer (overblik, 
organisering, vedholdenhed). 

Tilrettelæggelse:
- 5 hold med 3-ugers forløb, på ungdomsskolen, hver dag kl. 8.00 - 14.30
- Min. 12 og max. 20 elever pr. hold
- Ansøgningsskema online, elever indstilles af hhv. klasselærer/UV-vejleder
- Start- og sluttest i dansk og matematik
- Overleveringssamtaler med klasselærer/vejleder efter endt forløb

Hvem gør hvad?
Folkeskole og UV: klasselærer/vejleder informerer elev/forældre og laver ansøgning samt 
deltager i overleveringssamtaler. Skolen/UV skal sikre opfølgning på eleven efter endt forløb. 
Ungdomsskolen: aktør på selve undervisningen og afholder overleveringssamtaler. 
Ungdomsskolen er ansvarlig for dokumentation på læringsprogression.

Praktisk info:
- Tilmelding: Ansøgningsskema kan kun udfyldes i googleforms - og via link på forsiden 
  af ungdomsskolens hjemmeside www.naestvedung.nu 
. Den lærer eller vejleder, som tilmelder, har kun adgang med sin nsvg-mail
. Kopi af udfyldt ansøgning mailes automatisk til lærer og bekræfter, 
  at den er modtaget
. Vi downloader kun ansøgninger lige efter fristerne

Tids- og holdplan 2019 - 2020:
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Hvad kan jeg blive?
erhvervspakker for 8. - 9. klasse

Hvad kan jeg blive - erhvervspakker for 8. - 9. klasse

Målgruppe: 
Et tilbud til unge i 8. - 9. klasse, som har svært ved at se sig selv i et uddannelsesperspektiv og er 
i tvivl om, hvad de skal efter folkeskolen. Målgruppen er de ikke-uddannelsesparate og uafklarede 
elever. De indstilles til forløbet af klasselærer i samarbejde med skolens uddannelsesvejleder. 

Mål: 
At eleverne opnår kendskab og tilknytning til arbejdsmarkedet, samt afklaring ift. erhvervsvalg 
og øget uddannelsesparathed.

Indhold:
- Milifeforløbet DIT ROADMAP som er karrierelæring i praksis
- Virksomhedsbesøg og gæstelærere fra forskellige erhverv
- Besøg på uddannelser
- Hjælp til at få erhvervspraktik og fritidsjob

Tilrettelæggelse: 
Hold 1 Efterår 2019: torsdag 10/10, onsdag 23/10, mandag 28/10, onsdag 6/11, torsdag 14/11,
onsdag 20/11, mandag 25/11, torsdag 5/12, onsdag 11/12, mandag 16/12
Hold 2 Forår 2020: torsdag 30/1, onsdag 5/2, torsdag 12/3, fredag 20/3, onsdag 25/3, mandag 30/3, 
torsdag 16/4, onsdag 13/5, mandag 18/5, tirsdag 26/5

Det er en hel skoledag om ugen i 10 uger, på rullende ugedage, afholdes på ungdomsskolen kl. 8.00-14.30
- der udbydes 2 hold – på tværs af skolerne - med min.12/max.15 elever, medmindre én skole har 
tilmeldinger nok til sit eget hold
- eleverne tilmeldes individuelt, ud fra deres behov

Hvem gør hvad?
Folkeskole: klasselærer udvælger og tilmelder elever i målgruppen. Klasselærer har tid til løbende 
briefing med hhv. ungdomsskolelærer, uddannelsesvejleder og evt. skolens AKT/trivselslærer. 
Deltage i afsluttende samtale/arrangement.
Uddannelsesvejleder: lave praktikaftaler. Mulighed for kollektiv vejledning. Vejleder har tid til løbende 
briefing med klasselærer og ungdomsskolelærer. Deltage i afsluttende samtale/arrangement.
Ungdomsskolelærer: planlægger og afvikler forløbet, samt koordinerende ift de enkelte elever, 
fx praktik-/jobsøgning. Opfølgning og kontakt til klasselærer, uddannelsesvejleder, forældre 
og virksomheder.

Praktisk info:
- Tilmelding: tilmeldingsblanket (worddokument) sendes til Næstved Ungdomsskole
- Frister: efterårshold 3/9/2019 // forårshold 13/12/2019

HVAD KAN
JEG BLIVE
Erhvervspakker for 8. - 9. klasse

næstvedungdomsskoleforfremtidensvoksne

...
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Milife
kend dig selv workshops

Milife KEND DIG SELV workshops

Målgruppe: 
For 7. - 9. klasse, klassevis sammen med deres primærlærere

Mål: 
At styrke klassens trivsel og læringsmiljø gennem praktisk og teoretisk undervisning i personlig og social 
kompetenceudvikling indenfor følgende 6 kompetenceområder: værdier, hjernen og mine intelligenser, 
min kreative hjerne, kommunikation og kropssprog, selvværd, min personlige historie og mine drømme

Indhold: 
kombination af undervisning og vejledning, vekselvirkning mellem teori og praksis. Processen bygger 
på, at eleverne undersøger, afprøver, reflekterer og analyserer, fokuserer og kommer til at kunne forstå, 
forklare og handle.

Tilrettelæggelse:
- Der udbydes i alt 12 enkeltstående 1-dags workshops 
- Det foregår på ungdomsskolen, kl. 8.00 - 14.00, og er inklusiv morgenmad/frokost.
- Skolerne tilmelder sig klassevis til den/de ønskede workshops. 
  Man kan godt bestille flere workshops til en klasse.
- Én workshop = ét kompetenceområde

Hvem gør hvad?
Folkeskole: - tilmelder sig, og beslutter sig for hvilken/hvilke kompetenceområde(r) de ønsker workshop i
- Klasselærer mødes med ungdomsskolelærer inden, dels info om workshop-konceptet og dels viden om 
klassen og dens eventuelle udfordringer
- Skolen har ansvar for formidling af informationsmateriale til elever/forældre forud for workshoppen. 
Klasselærer deltager på selve dagen, og efterfølgende i evaluering/interview. 
Ungdomsskolen: - har ansvar for at lave informationsmaterialer, planlægning og afholdelse af Milife 
Kend dig selv-workshops-dage - arrangerer formøder med klasselærere - gennemfører evaluering og 
interviews med elever og klasselærere

Praktisk info:
Man kan booke workshops følgende datoer: 
Efterår 2019: torsdag 24/10, torsdag 31/10, torsdag 7/11, onsdag 13/11, torsdag 21/11, fredag 29/11
Forår 2020: torsdag 26/3, torsdag 2/4, onsdag 15/4, onsdag 3/6, tirsdag 9/6, torsdag 18/6
Tilmelding: er efter ”først til mølle”-princippet. Kan ske løbende pr. mail til Næstved Ungdomsskole, 
og senest 8 uger før den ønskede workshop-dato. Det er muligt at bestille flere workshops til samme 
klasse eller skole. Dog vil samtlige efterårs-workshops blive reserveret til een skole, hvis nogen melder 
sig som pilotskole til et fuldt Kend dig selv forløb med alle 6 kompetenceområder. 

MILIFE
KEND DIG SELV WORKSHOPS FOR 7. - 9. KLASSE 

næstvedungdomsskoleforfremtidensvoksne

...
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Klar til job og uddannelse
Valgfag (arbejdskendskab)

Klar til job og uddannelse valgfag

Målgruppe: 
Alle elever i 7.-9.klasser, som har ønske om eller behov for mere viden arbejdsmarkedet, job- og karriere-
muligheder. Det kan både være ikke-uddannelsesparate elever, men også elever der blot er uafklarede 
ift. fremtidigt uddannelses- og erhvervsvalg.

Mål: 
Eleverne skal tilegne sig viden om arbejdsmarkedet og arbejdslivet og dermed opnå kompetencer til, 
at kunne vurdere karriereveje og -muligheder. 

Indhold: 
Undervisningen veksler mellem teori og praksis. Det vil være en kombination af Milife-forløbet 
Dit Roadmap og konkrete oplevelser, fx i form af virksomhedsbesøg. Der arbejdes ud fra undervis-
ningsministeriets læseplan for valgfaget Arbejdskendskab og opfylder dermed færdigheds- og 
vidensmål indenfor de to kompetenceområder: virksomhed & arbejdsmarked samt job & karriere. 

Tilrettelæggelse: 
Der oprettes 1 valgfagshold (min. 12 elever) som del af Åben skole. Det er på 60 timer pr. skoleår, 
dvs. 2 timer om ugen i 30 uger. Det afholdes på ungdomsskolen, og er hver tirsdag kl. 14.00 - 16.00, 
med start 27.8.19 og slut 19.5.2020 (med få undtagelser. Kalender sendes ved tilmelding).

Hvem gør hvad? 
Ungdomsskolen: 
- udbyder og informerer om valgfaget Arbejdskendskab
- planlægger og afvikler undervisning i tæt samarbejde med uddannelsesvejlederne 
  og lokale virksomheder 
- har løbende kontakt med elevernes klasselærere
Folkeskole: 
- informerer om valgfaget til elever og forældre samt sørger for tilmelding af elever
- klasselærer har mulighed for løbende kontakt med ungdomsskolelærer og uddannelsesvejleder
- Er ansvarlig for at faget inddrages i projektopgaven for 9. klasse elever.

Praktisk info:
Tilmelding: 
Skolens valgfagskoordinator sender mail til Næstved Ungdomsskole med oplysninger 
på eleverne: navn, fødselsdato, adresse, tlf.nr., mail, forældres navn/tlf.nr./mail, skole og 
klassebetegnelse samt klasselærers navn, mail og tlf.nr. 

Deadline: 
27. juni 2019

KLAR TIL JOB OG UDDANNELSEVALGFAG (arbejdskendskab)

næstvedungdomsskoleforfremtidensvoksne

...
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