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SPRING UD I DET Mange af eleverne er stille og indadvendte, når de
starter på Ungdomsskolen . Her får de mulighed for at prøve sig selv
af og få selvtillid inden for tydelige rammer. Billedet er fra de nye
elevers introtur til Sverige sidste sommer.

Tydelige rammer giver trygge elever
På Ungdomsskolen giver man de stille
børn forudsigelighed og masser af
voksenopbakning. Og ikke mindst får
de lysten til at gå i skole tilbage, viser
evaluering.
Hvad nu hvis dit barns største udfordring ved at
gå i skole er at komme afsted om morgenen?
Sådan har skolegangen været for mange af de
børn, der i dag går på Ungdomsskolen. En ny
evaluering viser imidlertid, at de på Ungdomsskolen har fået lysten til at gå i skole tilbage. Her
udtrykker forældrene blandt andet, at skolen har
formået at gøre deres børn trygge og glade.
“Det er jo så fedt. Det her er unge, der ikke har
det godt andre steder. Men det betyder, at de
kommer hjem og fortæller at det går godt,” siger Niels Henriksen. Han er leder af Dagskolen,
der består af 8. og 9. klasse under Ungecenter
2610, i daglig tale også kaldet Ungdomsskolen.
STILLE BØRN DER BLIVER HJEMME
Han mener det er en stor sejr at have gjort
denne gruppe elever glade for at gå i skole, fordi
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de typisk har været utrygge op gennem deres
skolegang. Modsat mange fordomme, så er det
typisk ikke bøllerne, der går i Ungdomsskolen.
“Vi har alle slags elever, men det der kendetegner dem er, at de har haft en problematisk
skolegang og har haft stort fravær. Det er måske
indadvendte drenge eller piger, eller børn, der
er blevet drillet. Det er sjældent ballademagerne
vi har. Men det er ofte elever, der ikke har et højt
selvværd,” siger han.
Han mener det har givet pote, at skolen stiller
tydelige krav. Også til forældrene, der underskriver en samarbejdsaftale, når eleverne starter,
hvor de forpligter sig til at få børnene afsted om
morgenen og til at støtte dem. Til gengæld melder skolen tilbage om, hvordan de enkelte elever
har det - både når det går godt og skidt.
EN CHANCE TIL
“Vi har skabt nogle meget tydelige rammer og
vi kan se på evalueringen, at det kan både børn
og forældre lide,” siger Niels Henriksen. Han ser
netop Ungdomsskolen som disse elevers chance
for at nå at få noget ud af deres skolegang.

TILFREDSHED MED UNGDOMSSKOLEN
Ifølge en ny evaluering vurderer forældrene
skolens indsats for at gøre eleverne trygge og
glade til 9,6. Samarbejdet mellem skole og
forældre vurderes til 9,4. De giver maks-karakteren 10 til at der indgås samarbejdsaftaler for både elever og forældre, når eleverne
starter.
Eleverne i 8. klasse er især tilfredse med
skolens indsats for at forebygge mobning og
skabe god stemning, som de giver hhv. 8,8
og 9,4. Typisk har eleverne haft meget fravær
i skolen, før de startede på Ungdomsskolen.

“Hvis de ikke gik her, så ville de slet ikke komme
i skole. Men vi er fem lærere til 24 elever, så der
opstår et bånd mellem lærer og elev. De kan se,
vi tror på dem, så de gør sig umage,” siger han.
Det betyder også, at eleverne alligevel bliver klar
til at komme videre i uddannelsessystemet.
“Alle dem vi har i 9. klasse lige nu (juni 2016,
red.) kommer videre herfra. Enten på teknisk
skole, produktionsskole eller i 10. klasse.

