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TEMA

Samskabelse er i særdeleshed et af de 
hotte ord i mange kommuner – også i 
vores og det har vi det godt med! 
Samskabelse passer perfekt ind i vores 
ungdomsskoleverden, fordi vi konstant 
jagter projekter, som er skabt sammen 
med de unge, og netop i denne kontekst 
har vi gode erfaringer med samskabelse. 
Lavpraktisk handler det om, at vi sammen 
med eleverne og folkeskolerne udbyder un-
derstøttende undervisning og valgfagsmo-
duler, som er skabt i et samarbejde mellem 
de unge, skolerne og ungdomsskolen.  

Teori og virkelighed
Vi har mange fag, og udgangspunktet 
er, at vi kan det, de unge vil. Dog er det 
vigtigt for os, at vi ikke tilbyder noget, som 
skolerne selv kan levere. Vi vil bidrage med 
undervisning, som eleverne ellers ikke ville 
have mulighed for at få tilbudt. Dette er 
selvsagt ikke det samme på alle skoler, da 
skolernes profiler er meget forskellige og 
lærernes kompetencer lige så.  
Vi er i øvrigt helt med på, at vi bevæger os 
mellem samskabelse og samproduktion, 
idet de unges store aftryk på vores udbud i 
særdeleshed kan betragtes som borgerind-
dragelse. For os er dette ikke afgørende, 
men derimod er det meget afgørende, at 
vi i samarbejde med de unge og skolerne 
kan skabe forskellige produkter, som både 
eleverne og skolerne kan profitere af. 

Dialog er nøglen
I vores udbud til skolerne fandt vi hurtigt 
ud af, at nøglen til det gode samarbejde 
findes i dialogen med skolens ledelse. Der-

Sammen skaber vi 
ungdomsskolen
Mariagerfjord Ungdomsskoles skaber valgfag og understøttende 
undervisning i samarbejde med folkeskolerne og de unge
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for holder vi hvert år møde på hver enkelt 
folkeskole, hvor vi sammen laver en plan 
for, hvad skolen har brug for i samarbejdet 
med ungdomsskolen. På flere af skolerne 
bygger disse samtaler også på ønsker fra 
eleverne, og så er vi i vores optik allerede 
langt i processen. På den måde har vi en 
god mulighed for at præsentere det, som 
både elever og skolen ønsker.  
Denne proces er naturligvis tidskrævende 
og kræver nøje planlægning. Vi tager altid 
teten og accepterer, at vores møder med 
folkeskolerne skal placeres således, at det 

passer i forhold til skoleårets planlægning 
på de respektive folkeskoler. Vores erfarin-
ger viser, at det lavpraktiske er afgørende 
for et succesfuldt samarbejde. Til gengæld 
bruger vi ikke meget tid på at tilbyde no-
get, som ikke er attraktivt. Det, vi kommer 
med, er kort sagt det, som efterspørges af 
elever og folkeskoler. 

Samarbejdet fortsætter i fritiden 
De mange partnerskaber bliver for os som 
ungdomsskole endnu bedre, når samar-
bejdet med skolerne ofte udvikler sig til ak-

Førstehjælp er et af de populære valgfag, som også tilbydes som temadag
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tiviteter på vores fritidshold. Dette betyder 
i alt sin enkelthed, at mange elever vælger 
at arbejde videre med den undervisning, de 
har haft i skolen på vores fritidshold.  
Et skoleeksempel på dette er, at vi har vi 
en del elever som har arbejdet med mo-
torværksted og “sorte fingre” i ordinære 
skoletid, og som så fortsætter med samme 
type af aktivitet på vores fritidshold. 
Vi har også eksempler på holdaktiviteter, 
som vi har lavet i fritiden, som efterfølgen-
de bliver efterspurgt i samarbejdet med 
skolerne. Vi er nået langt, når et af vores 
fritidshold med motorlære har resulteret 
i, at elever og skole i fællesskab ønskede 
at dette projekt skulle indgå som en del 
af valgfagspakkerne i 9. klasse. Dette er 
nu en realitet og betyder, at eleverne får 
væsentlig mere undervisning, fordi det nu 
både er placeret i skoletid og fritid - i øvrigt 
med samme underviser for at sikre den 
røde tråd. 

Vandtætte skodder i økonomien 
Hvad koster samarbejdet? Dette spørgsmål 
fyldte i begyndelsen meget. Vores besty-
relse havde stor fokus på, at vi ikke løste 
folkeskolens opgaver med ungdomssko-
lens økonomi. Ydermere var folkeskolerne 
naturligvis interesserede i at få så meget 
som muligt til billige penge eller gratis. For 
os har dette været simpelt. Alle opgaver, vi 
løser for folkeskolen i skoletiden, betales af 
folkeskolen, og alle får samme behandling 
og pris. Vi har fra begyndelsen haft vand-
tætte skodder mellem skoletid og fritid, og 
det fortsætter vi med. 
Den korte fortælling er, at skolerne fuldt 
ud accepterer, at vi ikke kan løse opgaver, 
uden at de betaler. Vores mantra er, at vi 
ikke vil vurderes på prisen, men derimod på 
kvaliteten. Vi kommer med noget, som de 

som vi allerede har, så de kan bruges bredt 
i organisationen. 

Sammen er vi bedst
Vi accepterer fuldt ud, at vi ikke kan alting 
bedst alene, og derfor bruger vi ofte en af 
styrkerne fra Læringslokomotivet: Sam-
men er vi bedst. Vi ved, at vi sammen med 
eleverne og skolerne kan skabe den bedste 
ungdomsskole. 
For os er det en klar fordel, at vi har en 
platform, hvor vi kan møde alle kommu-
nens unge og vise, hvad vi kan. Den plat-
form har vi på folkeskolerne (og tænk en 
gang skolerne betaler for, at vi kommer!). 
En anden stor gevinst er, at vi kommer til 
at kende lærerne i overbygningen, hvilket 
skaber gode muligheder for yderligere 
samarbejder. 
Hvis vi udelukkende venter på, at eleverne 
kommer til os i ungdomsskolen, er der en 
stor risiko for, at mange unge misser nogle 
tilbud, som de ikke var klar over fandtes.   

I skoleåret 2018/2019 tilbyder Mari-
agerfjord Ungdomsskole 15 forskel-
lige valgfag fordelt på tre folkeskoler: 
Søndre Skole, Arden Skole og Rosen-
dalskolen. Valgfagene omfatter MTB, 
motorlære, førstehjælp, skak, kreativt 
værksted, sorte fingre, adventure, psy-
kologi, crossfit, på vandet, motorværk-
sted, ekstremsport og trivselsforløb.

Desuden tilbyder ungdomsskolen 
understøttende undervisning og 
temadage i emner som byggeplads, 
sundhed & bevægelse, klar til prøven, 
førstehjælp, street dans og vild med 
vand mv.

ikke selv kan – og det koster. Til gengæld 
ved de, at de kan regne med os i både 
planlægning, udførelse og evaluering af 
undervisningen. 

Holder gryden i kog
Kan vi blive ved med at holde gryden i kog? 
Det korte svar er ja! Det afgørende for os 
er, at vi hele tiden skal udvikle og gøre os 
attraktive for de unge. 
For os er det ikke vigtigt, om der er tale 
om hold i folkeskolen eller traditionelle 
fritidshold, fordi mange af aktiviteterne 
smelter sammen. Vi har flere hold som 
både figurerer i fritid, på skolerne, som 
aktivitet i vores klubber og som indhold 
i vores heltidsundervisning. Førstehjælp 
er et godt eksempel på en hel traditionel 
ungdomsskoleaktivitet, som findes i alle 
dele af vores Ungdomsskole. Det handler 
ikke altid om at opfinde nyt, men i særde-
leshed også om at nytænke de aktiviteter, 


