Faglig, personlig og social udvikling - Uddannelsesmæssig afklaring
ET SPRINGBRÆT TIL UNGDOMSUDDANNELSERNE
Målsætningen er at skabe et trygt fællesskab med jævnaldrende, faglig, social og personlig udvikling og
kvalificeret valg af ungdomsuddannelse.
Dette søges opfyldt ved at give den enkelte elev mulighed for at udvikle sine kompetencer gennem faglig
fordybelse, personlig afklaring og samvær med jævnaldrende, og derved få eleven til at føle sig godt rustet
til at fortsætte sit uddannelsesforløb, sit fritidsliv, sit familieliv og sit samfundsliv.

Ungdomsskolens idégrundlag
• Ungdomsskolen er en rummelig, inddragende skole med respekt for og anerkendelse af den
enkeltes særlige vilkår og behov
• Ungdomsskolen er fleksibel og omstillingsparat og tager udgangspunkt i de skiftende behov hos
kommunens unge med baggrund i de af Undervisningsministeriet udstedte retningslinjer
• Ungdomsskolen bygger på frivillighed
• Ungdomsskolen forbereder de unge til voksenlivet
• I Ungdomsskolen mødes unge og voksne i gensidig respekt
• God trivsel er forudsætning for maksimal læring

US10, Tårnby
• vil skabe et kreativt og dynamisk undervisnings- og ungdomsmiljø
• styrker de unges refleksion og ansvarlighed over for egne valg og hermed være med til at lære dem
at tage vare på eget liv
• styrker de unges personlige udvikling gennem kvalitet i såvel undervisning som i samvær
• er en integreret og synlig del af det kommunale undervisnings-, uddannelses- og fritidstilbud
• møder de unge i gensidig respekt i trygge rammer med mulighed for plads og rum til den enkeltes
udfoldelse
• giver i trygge rammer mulighed for oplevelse og udvikling
• skaber et kreativt ungdomsmiljø, hvor faglig, personlig og social læring er i højsædet
• møder de unge med klare holdninger til alkohol, rusmidler, vold m.m.
• tager udgangspunkt i eleverne og stiller krav samt giver dem medansvar og inddrager dem i
planlægning af fag og aktiviteter
• forbereder eleverne på og modnes til en ungdomsuddannelse eller til et erhvervsarbejde
• betragter 10. kl. som det første år i deres ungdomsuddannelse
• arbejder på, at vores elever skal nå til erkendelse af, at de går i skole for deres egen skyld.
• tilstræber, at vores elever bliver selvstændige, initiativrige og ansvarlige over for sig selv og
fællesskabet.
• har fokus på eleven, som et helt menneske.

Derfor
• tillægger vi vores faglighed stor værdi og ved/forventer, at der netop her sker en stor udvikling med
vores elever.
• stiller vi krav til medarbejdernes personlige egenskaber, engagement og faglighed
• bevarer vi den enkelte elev i fokus, gennem tæt samarbejde med forældre og vejleder
• har vi lærere der bevidst har valgt at arbejde med elever i 10. kl.
• har vi ekstra fokus på dansk, engelsk og matematik
• får eleverne lyst til at lære
Målgruppen:
• elever, der gerne vil højne sit faglige niveau
• elever der på nuværende tidspunkt ikke er parate til at starte på en ungdomsuddannelse
• elever, der er usikre på, hvilken retning de vil i
• elever, der har brug for et ekstra grundskoleår til enten at modnes personligt eller socialt
• elever, der ikke har 9.klasses afgangsprøver

