Fokusområder og arbejdsplan
For at understøtte det fortsatte arbejde med høj faglighed, trivsel og sammenhængskraft i huset,
har vi, ud over vores særlige udviklingsområde omkring udvikling af vores 10.klassestilbud, også
følgende fokusområder de kommende to år.
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Arbejdsplan for fokusområderne
Internationalt samarbejde:
I forhold til at gøre alle unge uddannelsesparate er det internationale samarbejde en vigtig
tværgående indsats, som understøtter udviklingen af nødvendige kompetencer på både det
personlige, sociale og faglige plan:
•
•
•
•
•
•

Deltagelse i rejser styrker evnen til at tåle at være på usikker grund og lære at tro på, at
man nok skal finde vej (robusthed).
De unge øver sig i arenaskift, når de deltager i aktiviteter uden for de vante omgivelser.
De nye erfaringer og oplevelser kan frembringe indre forandringer.
Internationale aktiviteter styrker lysten til at udforske det ukendte.
Deltagelse træner sociale kompetencer i nye fællesskaber.
Deltagelse i internationale aktiviteter udvikler sproglige færdigheder.

Arbejdsplan:
 Vi vil i skoleåret 2017-18 igangsætte to EVS forløb.
 Vi vil senest i 2018 søge om midler til at udvide det eksisterende Nordplus Junior projekt,
så der bliver mulighed for at lave længerevarende praktikker i Grønland for enkelte unge.




Vi fastholder vores medlemskab i Intercity Youth og deltager i de årlige konferencer, for at
kvalificere vores internationale samarbejde, øge vores viden om non-formal learning og for
at finde seriøse internationale samarbejdspartnere.
I skoleåret 2017-18 skal Fælles elevrådet deltage i en international aktivitet om demokrati.

Samarbejdspartnere:




Vi vil udvide samarbejdet med specialklasserækkerne med henblik på at overtage deres
elever efter 9. klasse.
Vi vil samarbejde med BØFA om at løfte undervisningsopgaverne med særligt udsatte
unge.
Vi vil etablere tættere kontakt til lederne i jobcenteret med henblik på nye muligheder for
samarbejde.

Faglig opkvalificering:
En fælles faglig opkvalificering af alle lærere i de tre dagafdelinger skal skabe en fælles forståelse
af Ungecenterets målgruppe og øge kendskabet til nye metoder i undervisningen for at
understøtte arbejdet med at tilrettelægge indsatser og undervisning, som matcher den enkelte
elevs behov.
Arbejdsplan:
 Samtalen som redskab – heldagskursus for alle 10. august 2017
 Kursus om håndtering af diagnoser i klasselokalet.
 Indtil udgangen af skoleåret 2016-17 fortsættes arbejdet i fagteams på tværs af
afdelingerne, som en naturlig del af det eksisterende vejledningsforløb med
læringskonsulenter fra undervisningsministeriet. I starten af skoleåret 2017-18 tages der ny
beslutning om struktur og indhold i fagteams.

