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Formålet med tiltagene 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 
LÆRINGSFORLØB3 UGERS PRAKSISNÆR UNDERVISNING PÅ NÆSTVED UNGDOMSSKOLE

næstvedungdomsskoleforfremtidensvoksne

TIL 7., 8. OG 9. KLASSE + 15 - 17 ÅRIGE 2020 - 2021

Folder til
elever og forældre

Intensive læringsforløb

Målgruppe:
Ikke-uddannelsesparate elever i 7. - 10. 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, samt elever der 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, samt 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:
- 4 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/UU-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/UU 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 2020 - 2021:
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Intensive læringsforløb

Intensive læringsforløb; hold- og tidsplan 20/21 

HOLD UGER MÅLGRUPPE ANSØGNINGS-
FRIST

INFO OM 
OPTAG

OPSTARTSBREV + 
SKEMA

OVERLEVERINGS-
SAMTALER

1 34 - 36 7.-9.klasse 
og 
15-17 årige

19.6.20 25.6.20 7.8.20 8. og 9.9. 2020

2 43 – 45 7.-9.klasse 
og 
15-17 årige

21.9.20 28.9.20 5.10.20 10. og. 11.11. 2020

3 2-4 7.-9.klasse 
og 
15-17 årige

14.12.20 18.12.20 5.1.21 2. og 3.2.2021

4 16-18 7.-9.klasse 
og 
15-17 årige

22.3.21 29.3.21 12.4.21 11. og 12.5. 2021

Intensive læringsforløb

Målgruppe: 
Ikke-uddannelsesparate elever i 7. - 10. 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, samt elever der 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, samt 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:
- 4 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/UU-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/UU 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 2020 - 2021:

HOLD UGER MÅLGRUPPE ANSØGNINGSFRIST INFO OM OPTAG OPSTARTSBREV + SKEMA OVERLEVERINGSSAMTALER

1 34-36 7.-9.klasse og
15-17 årige 19.6. 2020 25.6. 2020 7.8. 2020 8. og 9.9. 2020

2 43-45 7.-9.klasse og
15-17 årige 21.9. 2020 28.9. 2020 5.10. 2020 10. og. 11.11. 2020

3 2-4 7.-9.klasse og
15-17 årige 14.12. 2020 18.12. 2020 5.1. 2021 2. og 3.2. 2021

4 16-18 7.-9.klasse og
15-17 årige 22.3. 2021 29.3. 2021 12.4. 2021 11. og 12.5. 2021



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

Hvad kan jeg blive erhvervspakker

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 elever 
og indstilles til forløbet af klasselærer i samarbejde med skolens UU-vejleder. 

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 2020: uge 37, 38, 39, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51
Hold (2) Forår 2021: uge 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 21
Det er en hel skoledag om ugen i 11 uger, på rullende ugedage. Datoerne sendes ud ved tilmelding.
Det afholdes på ungdomsskolen kl.8.00-14.30. To af gangene bliver ekstra lange dage pga. ekskursioner. 
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.
Der vil være løbende kontakt og opfølgning med eleverne i hele perioden.

Praktisk info:
- Tilmelding: tilmeldingsblanket (som er i elev-folder, fås også elektronisk).
Sendes til Næstved Ungdomsskole.

- Frister: efterårshold fredag 21. august / forårshold fredag 15. januar

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.
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kend dig selv workshops

MILIFE
KEND DIG SELV WORKSHOPS FOR 7. - 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.8.30-14, 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 2020: tirsdag 17/11, mandag 23/11, tirsdag 1/12, tirsdag 8/12, mandag 14/12
Forår 2021: tirsdag 18/5, fredag 28/5, tirsdag 1/6, tirsdag 8/6, tirsdag 15/6, torsdag 17/6, tirsdag 22/6

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.



Studiegrupper
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Studiegrupper

Studiegrupper

Studiegrupper er et tilbud ude på 4 udvalgte skoler for de elever, der har behov for fagligt løft i dansk 
og/eller matematik. Tilbuddet gælder 7. - 9. klasse. 
Vi har gode erfaringer med en kombination, dvs. samlet holdundervisning med begge lærere og i 
begge fag, så både dansk og matematik tilgodeses. Undervisningsformen vil ligne dét, vi gør på 
Intensive læringsforløb.
Vores to lærere hedder Charlotte Tüxen og Margrethe Bjerre, og de kører også vores øvrige nye tiltag; 
Intensive læringsforløb, Erhvervspakkerne og Milife workshops.
Det er fast onsdag eller torsdag, formiddag/eftermiddag i 3 lektioner, tilpasset skolens skema. 
Man får et forløb i efteråret eller i foråret. 

Efterår 2020: uge 38-41 samt uge 47-51. 
Forår 2021: uge 8-15, samt uge 20-23. 

Vi vil gerne mødes med jer inden og evaluere med jer bagefter. 

Udvælgelse af ”kandidater”; det er vigtigt for os, at det er elever som selv ønsker det og vil profitere af 
ekstra hjælp. Hvis en elev, mod forventning, ikke er motiveret, aftaler vi med klasselærer at eleven kommer 
retur i klassen. 

Det er op til skolen, hvordan man vil sammensætte holdet, fx om det skal tilbydes på tværs af årgange og 
klassetrin. 

Det mest hensigtsmæssige er en fast gruppe på 15 elever (max. 20), der kommer i hele forløbet, enten 
efterår eller forår. 

Vi vil gerne have kendskab til elevernes faglige udfordringer; er det matematik eller dansk, evt. begge dele. 
Det vil sige, at vi ønsker nogle ord med på vejen om deres faglige niveau. 

Der er også nogle helt lavpraktiske ting, som vi skal have på plads: nøgler, faste lokaler, adgang til 
projektor, internet, elev-pc´er o.lign., holdliste, fremmøde/fraværs-registrering, kontaktinfo lærere imellem, 
opbevaringsmuligheder, regler og frikvartersordning.

Vi medbringer lidt forplejning til eleverne, så energiniveauet og hyggen er i top (frugt, müslibar, saft m.m.). 
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lø 1 ti 1 to 1 Studiegrupper sø 1 ti 1 Milife workshop fr 1 Nytårsdag

sø 2 on 2 fr 2 ma 2 Intensiv læring 2 45 on 2 Studiegrupper lø 2
ma 3 32 to 3 lø 3 ti 3 to 3 Studiegrupper sø 3

ti 4 fr 4 sø 4 on 4 fr 4 Hvad kan jeg blive 1 ma 4 1
on 5 lø 5 ma 5 Hvad kan jeg blive 1 41 to 5 lø 5 ti 5
to 6 sø 6 ti 6 fr 6 sø 6 on 6
fr 7 ma 7 37 on 7 Studiegrupper lø 7 ma 7 50 to 7
lø 8 ti 8 to 8 Studiegrupper sø 8 ti 8 Milife workshop fr 8
sø 9 on 9 fr 9 ma 9 46 on 9 Studiegrupper lø 9

ma 10 Skolestart 33 to 10 Hvad kan jeg blive 1 lø 10 ti 10 to 10 Studiegrupper sø 10
ti 11 fr 11 sø 11 on 11 fr 11 Hvad kan jeg blive 1 ma 11 Intensiv læring 3 2

on 12 lø 12 ma 12 42 to 12 Hvad kan jeg blive 1 lø 12 ti 12
to 13 sø 13 ti 13 fr 13 sø 13 on 13
fr 14 ma 14 38 on 14 lø 14 ma 14 Milife workshop 51 to 14
lø 15 ti 15 Hvad kan jeg blive 1 to 15 sø 15 ti 15 Hvad kan jeg blive 1 fr 15
sø 16 on 16 Studiegrupper fr 16 ma 16 Hvad kan jeg blive 1 47 on 16 Studiegrupper lø 16

ma 17 Intensiv læring 1 34 to 17 Studiegrupper lø 17 ti 17 Milife workshop to 17 Studiegrupper sø 17
ti 18 fr 18 sø 18 on 18 Studiegrupper fr 18 ma 18 Intensiv læring 3 3

on 19 lø 19 ma 19 Intensiv læring 2 43 to 19 Studiegrupper lø 19 ti 19
to 20 sø 20 ti 20 fr 20 sø 20 on 20
fr 21 ma 21 39 on 21 lø 21 ma 21 52 to 21
lø 22 ti 22 to 22 sø 22 ti 22 fr 22
sø 23 on 23 Studiegrupper fr 23 ma 23 Milife workshop 48 on 23 lø 23

ma 24 Intensiv læring 1 35 to 24 Studiegrupper lø 24 ti 24 Hvad kan jeg blive 1 to 24 Juleaftens dag sø 24
ti 25 fr 25 Hvad kan jeg blive 1 sø 25 on 25 Studiegrupper fr 25 1. juledag ma 25 Intensiv læring 3 4

on 26 lø 26 ma 26 Intensiv læring 2 44 to 26 Studiegrupper lø 26 2. juledag ti 26
to 27 sø 27 ti 27 fr 27 sø 27 on 27
fr 28 ma 28 40 on 28 lø 28 ma 28 53 to 28
lø 29 ti 29 Hvad kan jeg blive 1 to 29 sø 29 ti 29 fr 29
sø 30 on 30 Studiegrupper fr 30 ma 30 49 on 30 lø 30

ma 31 Intensiv læring 1 36 lø 31 to 31 Nytårsaftens dag sø 31
21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage 22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage 22 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage 21 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage 21 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage 20 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

2020 / 2021
August September Oktober November December Januar

ma 1 5 ma 1 9 to 1 Skærtorsdag lø 1 ti 1 Milife workshop to 1
ti 2 ti 2 fr 2 Langfredag sø 2 on 2 Studiegrupper fr 2

on 3 on 3 Studiegrupper lø 3 ma 3 Intensiv læring 4 18 to 3 Studiegrupper lø 3
to 4 to 4 Studiegrupper sø 4 Påskedag ti 4 fr 4 sø 4
fr 5 Hvad kan jeg blive 2 fr 5 Hvad kan jeg blive 2 ma 5 2. påskedag 14 on 5 lø 5 Grundlovsdag ma 5 27
lø 6 lø 6 ti 6 to 6 sø 6 ti 6
sø 7 sø 7 on 7 Studiegrupper fr 7 ma 7 23 on 7

ma 8 6 ma 8 10 to 8 Studiegrupper lø 8 ti 8 Milife workshop to 8
ti 9 ti 9 Hvad kan jeg blive 2 fr 9 Hvad kan jeg blive 2 sø 9 on 9 Studiegrupper fr 9

on 10 Hvad kan jeg blive 2 on 10 Studiegrupper lø 10 ma 10 19 to 10 Studiegrupper lø 10
to 11 to 11 Studiegrupper sø 11 ti 11 fr 11 sø 11
fr 12 fr 12 ma 12 15 on 12 lø 12 ma 12 28
lø 13 lø 13 ti 13 Hvad kan jeg blive 2 to 13 Kristi Himmelfart sø 13 ti 13
sø 14 sø 14 on 14 Studiegrupper fr 14 ma 14 24 on 14

ma 15 7 ma 15 11 to 15 Studiegrupper lø 15 ti 15 Milife workshop to 15
ti 16 ti 16 fr 16 sø 16 on 16 fr 16

on 17 on 17 Studiegrupper lø 17 ma 17 Hvad kan jeg blive 2 20 to 17 Milife workshop lø 17
to 18 to 18 Studiegrupper sø 18 ti 18 Milife workshop fr 18 sø 18
fr 19 fr 19 Hvad kan jeg blive 2 ma 19 Intensiv læring 4 16 on 19 Studiegrupper lø 19 ma 19 29
lø 20 lø 20 ti 20 to 20 Studiegrupper sø 20 ti 20
sø 21 sø 21 on 21 fr 21 ma 21 25 on 21

ma 22 8 ma 22 12 to 22 lø 22 ti 22 Milife workshop to 22
ti 23 Hvad kan jeg blive 2 ti 23 Hvad kan jeg blive 2 fr 23 sø 23 Pinsedag on 23 fr 23

on 24 Studiegrupper on 24 Studiegrupper lø 24 ma 24 2. pinsedag 21 to 24 lø 24
to 25 Studiegrupper to 25 Studiegrupper sø 25 ti 25 Hvad kan jeg blive 2 fr 25 sø 25
fr 26 fr 26 ma 26 Intensiv læring 4 17 on 26 Studiegrupper lø 26 ma 26 30
lø 27 lø 27 ti 27 to 27 Studiegrupper sø 27 ti 27
sø 28 sø 28 Palmesøndag on 28 fr 28 Milife workshop ma 28 26 on 28

ma 29 13 to 29 lø 29 ti 29 to 29
ti 30 fr 30 Store Bededag sø 30 on 30 fr 30

on 31 ma 31 22 lø 31
20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage 23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage 18 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage 19 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage 22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage 22 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

2021
JuliFebruar Marts April Maj Juni

2020

2021




