”Åben skole – folkeskolereformen med Ungdomsskolens briller”
Ungdomsskolen ønsker at være en aktiv ressource i udskolingens valgfagstilbud fra næste skoleår,
hvor det måtte være relevant og meningsfuldt, til gavn for kommunens børn og unge.
Ungdomsskolen forestiller sig følgende temaer og aktiviteter:
Fjorden

Nye kompetencer



”Mini-Galathea”.



Lektiecafé.



Sejlads og vandaktiviteter. Eks. kajak.



”Room to read”.



Undervisningsmiljø på havnen.

Mad til mennesker

Idrætstilbud

Den grønne linje (landbrug)



Udgangspunkt i praktisk undervisning; ”Learning by doing”.



Praktik og besøg hos lokale
landmænd.
Dyrke jord og afgrøder.



Samarbejde med Teknisk skole.





Skolesport (bredde).



Idrætstilbud for idrætsinteresserede i
elever med sportstemaer med udgangspunkt i Arenaen.

Evt. projekter med mad til boderne på
skolerne.

Kreativt miljø





Fjorden/egnen som fødekilde.

Erhvervsklasse



Udgangspunkt i værksteder på Tambohus med håndværksmæssige fag
indenfor træ og metal.





First Lego League – programmering af
robotter m.m.



Samarbejde med ungdomsuddannelserne—herunder IT-uddannelser.



Undervisning i multimediedesign,
Smartboards m.m.



Projekter med lokal forankring.

Samarbejde med lokale erhvervsliv.

Talentklasser



Humanistisk og naturfagligt hold på
højt niveau.



Samarbejde med lokale virksomheder og kommunale projekter.
Besøg og tema med biogasanlæg hos
landmand, Energibyen, Fur ITforsøgsordning…

Museer



”Kend din egn og din historie”!



Spøttrup Borg, Fur Museum, Skive
Muserum mfl.



IT og innovation

Projektmagerlinje/demokrati



Undervisning i design, glas
m.m.



Samarbejde med erhvervsliv og
evt. Krabbesholm Højskole.

Teaterlinje



Teaterundervisning centralt og
decentralt.



Samarbejde med Skive Teater.



Regionale/nationale projekter.

International linje



Sprog.



Undervisning i projektmageri.



Jamboree—unges mødes.



Samarbejde med Kaospiloter i Aarhus.



Nordisk samarbejde.



Lokalforankrede projekter i samarbejde
med lokale interessenter .

Friluftslinje



Ungdomsråd—”Unge på tinge” ”Folkemøde med lokale politikere”…





Brokholm sø.



Natur- og friluftsuddannelse
med udgangspunkt i
lokalområdets rige muligheder.

Fælles elevråd i Skive Kommune.

Museer ind i skolen.

Ungdomsskolen ønsker at koordinere valgfagsordningen i samarbejde med Folkeskolen.
Økonomi: Ikke matrikelbunden i vores tænkning. Læreren som samlingskraft.
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Kommunale projekter som ”Energibyen” m.m.
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Inddrage lokale erhvervsliv ind i undervisningen.
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Trække foreningslivet ind i skolen.
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Skole

