
Et alternativt skoletilbud
Hvad: 
Klubskolen er forankret i ungdomsskolen og 
er målrettet børn og unge der, af forskellige 
årsager, har brug for et midlertidigt og ander-
ledes skoletilbud 

Hvem: 
Klubskolen er for elever i alderen fra 
7.-10. klasse og der er plads til otte elever.

Undervisning: 
Der undervises hver dag fra kl. 9.00-12.00 
med særligt fokus på dansk, matematik, en-
gelsk og forløbet ”Livsparat”.

Forløb: 
Vi tilbyder ad hoc-forløb, korte/længere perio-
der eller et helt skoleår. 
Et fuldt tilbud koster 12.000 kr. pr. måned, 
og for et differentieret tilbud er det pris efter 
aftale.  

Et afklarende tilbud
Målsætning

Ingen elever forlader Klubskolen uden at 
være afklaret med, hvad de efterfølgende 
skal. Det kan være, at eleven skal tilbage 
til sin egen klasse, tage folkeskolens af-
gangseksamen, starte på job, have en lære-
plads eller påbegynde en ungdomsuddannel-
se. 

Sociale og personlige forudsætninger

Alle elever kommer igennem forløbet Livspa-
rat. Det er et unikt program for udskolings-
elever, der gennem et praktisk og fleksibelt 
materiale samt fysiske øvelser styrker ele-
vens alsidige udvikling og robusthed i forhold 
til generelle valg, og det at gennemføre en 
ungdomsuddannelse. Forløbet tager ud-
gangspunkt i elevens styrker og ressourcer.

Samarbejde

Vores vigtigste samarbejdspartner er elevens 
forældre. Her udformes i fællesskab elev-
planer og afklaring i forhold elevens videre 
uddannelsesforløb.
Vi arbejder også  sammen med: 
Klubberne i UngiAarhus,  Ungdommens 
Uddannelsesvejledning, PPR, Socialforvalt-
ningen og folkeskolerne.

Undervisning
Der undervises primært i fagene dansk, ma-
tematik, engelsk og livsparathed.   

Der arbejdes ofte tværfagligt i Klubskolen, 
hvor der kan være tale om værkstedsfag, 
boglige fag eller udelivsarbejde, der er tilpas-
set den enkelte elevs faglige niveau.  
I undervisningen er der fokus på at øge 
elevens lyst til at lære og styrke koncentrati-
onsevnen. 

Hver skoledag afsluttes med at skrive logbog 
for bl.a. for at styrke elevens evne til at 
reflektere og for at bevidstgøre eleven om 
egen læring. 
Vi har mulighed for at teste for læsevanske-
ligheder samt at føre eleven op til folkesko-
lens afgangsprøve.

Undervisningen varetages af lærer- og hånd-
værksuddannet personale.

• Netværksmøde

• Samarbejde med
  distriktskoler

• Forældrekontakt

• Henvendelse fra
  kommunale instan-
  ser

• UU.
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• Tilbage til oprindelig
   klasse

• På efterskole

• Tage folkeskolens
   afgangsprøve

• Gå i gang med
  diverse ungdomsud-
  dannelser

• Komme i job 

• Få en læreplads



Skolens fem nøglebegreber.
For at opnå de overordnede mål skal Klub-
skolen i alle dens facetter være præget af:
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·         At lære at lære

·         Fokus på styrker og ressourcer

·         At finde/genfinde læringsgnisten

·         Fællesskab og venskab

·         Tryghed som basen for forandring

Kontaktinformation:

Fritidsleder
Ulrik Jørgensen

Mail: ujo@aarhus.dk
Mobil: 21 73 46 22
UngiAarhus Vest

Børn og Unge, Aarhus Kommune


