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Bogen er udviklet af UngiAarhus Ungdomsskolen Syd 
i tæt samarbejde med ULV underviserne

KvaS-Vital-modellen er med inspiration fra Jan Tønnesvang
Tegninger af Trine Schjødt Kjær Hansen
Fotos er fra Unsplash.com

ANSVARLIG FOR UNGDOMSSKOLEN SYD: 
Peter Hørslev Sørensen 
Mail: pehs@aarhus.dk 
Tlf.: 41 85 71 88

ULV-KONTAKTPERSONER
Skåde Skole:  Bine Dam Nielsen nbid@aarhus.dk
Beder Skole:  Jasper Rong Bøgehave jbmad@live.dk
Malling Skole:  Trine Schjødt Kjær Hansen htrs@aarhus.dk
Mårslet Skole:  Henrik Borgholm Ullerichs uhb@aarhus.dk
Solbjerg Skole:  Trine Hartmann Schultz  trfs@aarhus.dk
Kragelundskolen:  Anne Andresen Tønder tana@aarhus.dk
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ULV STÅR FOR UDVIKLING, 
LÆRING OG VEJLEDNING. 

På ULV-holdet arbejder vi 
understøttende og motiverende 
med de udfordringer, eleverne 
har med sig. 

Det foregår i et tæt samarbejde 
mellem Ungdomsskolen Syd og 
de 6 folkeskoler: 
Kragelundskolen, Skåde Skole, 
Beder Skole, Malling Skole, 
Mårslet Skole og Solbjerg Skole.

De spejler sig i fællesskab med 
andre unge i samme situation og 
vi forsøger på den måde at sætte 
skub i en positiv udvikling. 

Målet er at skabe unge, der 
udvikler positive værdier både 
personligt, fagligt og socialt.

UPV STÅR FOR UDDANNELSES-
PARATHEDSVURDERING. 

I 8. og 9. klasse bliver alle elever 
i folkeskolen vurderet uddannel-
sesparate i december og igen i 
juni måned. 

I uddannelsesparathedsvurde-
ringen bliver eleverne vurderet 
ud fra 4 områder: Personligt, 
fagligt, socialt og praksisfagligt. 

Se modellen på næste side.

ULV-målgruppen er 8. og 9. 
klasses elever, som endnu ikke 
er uddannelsesparate.
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PROGRAMMET FOR 
SKOLEÅRET 19/20

Ryste-sammen-overnatning på 
Rødegaard den 29.-30. august.
Her vil ULV-holdet møde de an-
dre deltagere fra de andre skoler

Forældremøde om MOVE Aarhus 
Kickstart, et intensivt lærings-
forløb, som faciliteres af MOVE 
Aarhus. I daglig tale ”ULV-
camp”

INTRODAG TIL ULV-CAMP

En uges ULV-camp i uge 39
Forskellige virksomheds- og ung-
domsuddannelsesbesøg

SOCIALE ARRANGEMENTER

Gennem hele skoleåret bliver 
der arbejdet med et ULV-hæfte, 
hvor der arbejdes med elevens 
udvikling og mål set i et person-
ligt, fagligt og socialt perspektiv. 
Dette ender med, at eleverne 
modtager et OCN-bevis ved 
en reception ved skoleårets 
afslutning. Læs mere om OCN 
på https://ocn-danmark.dk/.

En ansat fra Ungdomsskolen 
kommer løbende ud på skolen og 
laver workshops med eleverne 
for at holde liv i de redskaber, 
som eleverne tilegner sig i løbet 
af skoleåret.
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I ULV-campen er der tale om et 
intensivt forløb over 5 dage, der 
gennemføres af medarbejdere 
fra MOVE Aarhus i samarbejde 
med ULV-lærerne fra skolerne 
og personale fra Ungdomsskolen 
Syd. 

På ULV-campen arbejder MOVE 
Aarhus målrettet med at udvikle 
den enkelte deltagers sociale- og 
personlige kompetencer og det 
faglige niveau. 

Der er særligt fokus på at udvikle 
elevernes kompetencer inden for 
bl.a. mod, selvkontrol, nysgerrig-
hed og vedholdenhed. Det giver 
mening at navigere efter disse 
kompetencer for at nå sine mål i 
livet – som MOVE Aarhus kalder 
KOMPASRETNINGER. 
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Forældre har en betydningsfuld 
rolle for deres barns/unges triv-
sel og læring. 

Udskolingsalderen byder på sær-
lige udfordringer og livsopgaver, 
som de unge har særligt brug for 
forældrenes hjælp og støtte til at 
sætte ord på, reflektere over og 
finde sig til rette i.

Vær nysgerrig, spørg ind til dit 
barn, hjælp med at sætte mål 
og anerkend dem for de positive 
handlinger. Fortæl dem, at fejl 
er en betingelse for udvikling.
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KVAS-VITAL 
I AARHUS KOMMUNE

Visionen, i Aarhus Kommunes 
børne- og ungepolitik, er, at alle 
børn og unge skal have mulighed 
for at realisere deres personlige, 
sociale og faglige potentiale. 

ULV’s pædagogiske forståelses-
ramme og den fælles strategi i 
Børn og Unges helhedssyn bygger 
på Kvas-Vital-modellen. 

Med Kvas-Vital er der fokus på 
grundlæggende forhold vedrø-
rende det hele menneskes behov 
og grundkompetencer, og den 
pædagogiske forståelsesramme 
kan dermed nuancere indsatser-
ne omkring børn og unge, så de 
i højere grad har mulighed for 
at udvikle sig til hele mennesker. 
Netop dette forsøger vi med 
ULV-indsatsen at understøtte.
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