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skoletilbud
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» Klubskolen

Klubskolen er et anderledes skoletilbud, der primært henvender sig til 
elever, der af forskellige årsager har brug for særlig socialpædagogisk og 
undervisningsmæssig støtte. Klubskolen er forankret i UngiAarhus ØST 
og VEST og hører under ungdomsskolelovgivningen. 

Vi tilbyder individuelt tilrettelagte forløb over kortere eller længere perio-
der eller et helt skoleår. 

» Målgruppen

Klubskolen er i udgangspunktet for elever fra 7. klasse til 18 år fra hele 
Aarhus, og vi har typisk plads til seks elever afhængigt af elevsammensæt-
ningen. Vores målgruppe er elever, der har brug for et midlertidigt og an-
derledes skoletilbud, særlig støtte og et ’pusterum’ fra det skoleforløb, de 
kommer fra. Ofte er der tale om elever, der har behov for målrettet hjælp 
til at afklare, hvad næste skridt i vedkommendes skoleforløb skal være. 

» Målsætning

Vi tager altid udgangspunkt i elevens styrker og ressourcer, og ser det 
som én af vores vigtigste opgaver at styrke elevens sociale, faglige og 
personlige forudsætninger samt motivere eleven til at genfinde lærings-
gnisten. I samarbejde med elevens netværk arbejder vi målrettet med at 
finde ud af, hvad det næste skridt i elevens skoleforløb skal være, og i 
forlængelse heraf bestræber vi os på at ’klæde eleven bedst muligt på’ til 
dette næste skridt. Via samtaler, eventuelle besøg på uddannelsesinstitu-
tioner/praktikpladser og individuelle tilrettelagte faglige forløb forbereder 
vi eleven på næste trin i dennes skoleforløb. 
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» Fag og dagligdagen i Klubskolen 

Der undervises i fagene dansk, matematik, engelsk, værkstedsfag og ro-
busthed med mulighed for at tage folkeskolens afgangsprøve i dansk, 
matematik og engelsk i samarbejde med elevens distriktsskole. Undervis-
ningen planlægges, udføres og evalueres af lærere og andet pædagogisk 
personale.

Klubskolen byder eleverne velkomne fem dage om ugen. 
Undervisningen varer fra kl. 9-12, med eventuel udvidelse fra kl. 12-14. 

Hver elev har et individuelt tilrettelagt uge skema. 
Se eksempel herunder.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

9.00-9.20 Morgenmad, humør og dagens program

9.20-10.15 Matematik Matematik Værksted
- varierende -

Madværksted, 
byggeplads, 

tur eller dansk

Robusthed

10.15-10.30 Bevægelse Bevægelse

10.30-10.45 Pause

10.45-11.30 Dansk Engelsk Værksted Dansk

11.30-12.00
Podcast, læsning, Uno, fælles spisning eller Kahoot 

+ humør og morgendagens program (fredag: ugen der gik)
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» Læring og pædagogik

Igennem dagens undervisning og aktiviteter har vi et stort fokus på at 
styrke elevens koncentrationsevne samt lyst til at lære. Vi bygger videre 
på elevens styrker, og vi ønsker, at eleven (gen)opbygger troen på egne 
evner og motiveres til skolearbejdet via oplevelser med ’at lykkes’. Vi læg-
ger vægt på elevens evne til at reflektere og samtale, og starter og slutter 
derfor hver dag med forskellige ’øvelser’, som understøtter dette fokus. 

Nogle uger om året arbejder vi tværfagligt, hvor forskellige fag og kompe-
tencer kombineres og sættes i spil.

Vores undervisning og pædagogik tager afsæt i UngiAarhus’ fælles faglige 
fundament; Modellen for kvalificeret selvbestemmelse (KVAS) og vitalise-
ringmodellen.  

VITALISERINGS-MODELLEN

Udfordrings ilt

Samhørigheds ilt

Anerkendelses ilt
Menings ilt

At mestre

At høre til

At være 
den jeg er At se

meningen

U
darbejdet på baggrund af Jan Tønnesvangs Vitaliserings-m

odel 
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KVAS-MODELLEN

U
darbejdet på baggrund af Jan Tønnesvangs KVAS-m

odel 

Faglighed - Anden kunnen
UDADRETTET KVALIFICERING

UDADRETTET SELVBESTEMMELSE

INDADRETTET KVALIFICERING
INDADRETTET SELVBESTEMMELSE
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Socialitet

Refleksivitet

Sensitivitet

Social kompetence - Deltagelse

Omtanke - Perspektiviering

Selvkontakt - Følelser
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» Forløb og visitationsprocedure

Et fuldt tilbud indebærer undervisning fem dage om ugen fra kl. 9-12, og 
koster 12.000 kr. pr. måned, som betales af elevens distriktsskole. Der er 
mulighed for udvidelse af elevens forløb, hvor skoledagen udvides fra kl. 
12-14 og kan fungere som brobygning til elevens fritid. 

» Samarbejde

I samarbejde med eleven udformes elevmål, elevplan samt afklaring i 
forhold til elevens videre uddannelsesforløb. Vi inddrager i høj grad for-
ældrene og elevens øvrige netværk (eks. distriktsskolen, Ungdommens 
Uddannelsesvejledning, ungerådgiver, Sociale forhold og beskæftigelse, 
PPR-psykolog og klubberne i UngiAarhus) i planerne og mål for den en-
kelte elev samt dennes trivsel og udvikling
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Opstartsmøde 
med elev, foræl-
dre og skole

Tilbage til klassen

På efterskole

FSA

Ungdomsuddannelse

Komme i job

Specialklasse

Kontakt via: 
Distriktsskole, 
socialforvaltning, 
UU 

Arbejdsmøde 
med netværket 
rundt om eleven KLUB-

SKOLEN



» Klubskolens fem nøglebegreber

For at opnå de overordnede mål skal Klubskolen i alle dens facetter 
været præget af:

» Kontakt
Klubskolen
Skjoldhøjvej 11
8381 Tilst

Fritidscenterleder
Ulrik Jørgensen
Mail: ujo@aarhus.dk 
Mobil: 21 73 46 22

Koordinator for Klubskolen
Palle Lund Østrup
Mail:  palos@aarhus.dk 
Mobil: 41 87 46 50

UngiAarhus
Børn & Unge, Aarhus Kommune

www.ungiaarhus.dk
www.facebook.com/Klubskolen-1508638332761700/
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Fokus på styrker og ressourcer 

Fokus på at lære at lære

Fokus på at genfinde læringsgnisten

Deltagelse og fællesskab 

Tryghed som basen for forandring 
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