PRAKSISSKOLEN
UNGDOMSSKOLEN
UNGIAARHUS SYD/SYDVEST

Praksisskolen er et tilbud fra
Ungdomsskolen til skoleelever
i UngiAarhus SYD/SYDVEST fra
7. til 9. klasse, hvor vi kobler
læring på praktiske opgaver

- OG ER DU KLAR?

EKSEMPLERNE KUNNE VÆRE:
•

Der skal males i et rum – hvor meget
maling skal der indkøbes?

PRAKTISK:

•

De unge har været med til at etablere
et e-sportsrum. Efterfølgende er de
med til at skrive vejledningerne for
brug af computerne.

I Praksisskolen får de unge mulighed for at
udvikle sig i sit eget tempo. Skolen tilstræber
at give de unge troen på, at den rigtige uddannelse også venter på dem. De unge bliver som
udgangspunkt tilknyttet Praksisskolen en dag om
ugen.

Undervisningen i Praksisskolen tager udgangspunkt i de enkeltes forudsætninger,
og praksisopgaverne er tilpasset, så alle
får trænet det, de har brug for.
De unge øver faglighed ved hjælp af
praksisopgaver.
I Praksisskolen er der plads til at udforske det, der er svært ved at være ung, at
få snakket om, hvad man har brug for at
træne både fagligt, personligt og socialt
for at komme videre på en god måde.
De unge kommer til at gå sammen med
en voksen i små grupper på mellem to
og fire unge. Der er tilknyttet 3 voksne til
skolen.
De opgaver de unge skal hjælpe med at
udføre, har forskellige karakter.Det kan
bl.a. være at bygge en væg, hjælpe med
at etablere et e-sportsrum, flytte møbler, male
mv. Fælles for alle opgaverne er, at der vil blive
inddraget træning
i faglige opgaver.

VI ARBEJDER MED:
•

Succesoplevelser i forhold til fremmøde, deltagelse og faglig fremgang.

•

Øget forståelse for egne udfordringer, og hvordan de kan tackles.

•

Mulighed for at arbejde med lige
præcis de udfordringer, som er mest
presserende eller de interesser, som
giver eleven blod på tanden.

•

En ny og positiv personlig fortælling
om sig selv som ungt menneske.

•

Mulighed for at skabe nye positive
narrativer.

•

Dansk- og matematikundervisning.

•

Eneundervisning og gruppearbejde.

Praksisskolen kan fungere som en mellemform
og afklaring til Mellemrummet eller et andet
skoletilbud.

STED:
Makerspace/Motorgården,
Axel Gruhns Vej 2A,
8270 Højbjerg

KONTAKT:
Daglig leder
Peter Hørslev Sørensen
Pehs@aarhus.dk
4185 7188

