


PARATHED
til at komme videre i livet er 

omdrejningspunkt

Parathed på flere forskellige plan;
fra det at indgå i et socialt fælles-
skab, deltage aktivt i undervisning,
tage medansvar for egen faglig og
personlig udvikling eller til uddan-
nelsesparathed helt overordnet



• Det gennemgående formål er, gennem tryghed og anerkendende undervisning, at skabe rum for, at 
den unge kan udvikle sine faglige/praksisfaglige, personlige og sociale kompetencer

• Vi arbejder målrettet på at skabe nye oplevelser af læring - og skabe en bevidsthed om, at læring 
opstår i mange forskellige former. Vi arbejder desuden med den unges medansvar for egen læring

• Den helt overordnede målsætning er at skabe afklaring. For de fleste unge vil der blive tale om en 
tilbageslusning til eller fastholdelse i egen skole, en overgang til ny skole eller en overgang til det 
videre uddannelsessystem

• Et tilbud ”mellem” ét og noget andet – en form for personligt og fagligt pusterum til i fællesskab 
med fagpersoner at kunne kigge ind i fremtiden og blive i stand til at træffe gode og sommetider 
nødvendige valg



Den unge er i centrum

Forældrene er med hele vejen

Skolen er vigtig samarbejdspartner

Vi bygger bro til andre aktører
sammen med den den unge



✓ Små undervisningshold på max. 10 
elever

✓Høj normering: +2 undervisere pr. hold 
for at   imødekomme den unges behov 
for støtte og udvikling

✓ Inspirerende, kreative og alternative 
læringsrum

✓Vi tænker kreativt sammen med de 
unge for at udforske nye, inspirerende 
og anderledes læringsrum som 
variation til hverdagens undervisning



✓Succeskriterierne tager 
udgangspunkt i det, den unge 
bringer med sig 

✓Målet er, at den unge gennemgår 
og oplever progression i forløbet

…ens for alle de unge er, at der har været bump på vejen i det ordinære uddannelsessystem



En forholdsvis vidtgående 
indsats ift. at få genstartet sin 
skolegang, hvor den unge som 
udgangspunkt møder dagligt og 
altså tages helt ud af egen 
klasse. 

Der er her typisk tale om elever, 
der af forskellige årsager møder 
meget ustabilt op på distrikts-
skolen eller på anden vis profi-
terer meget ringe af det tilbud, 
distriktsskolen kan tilbyde. 



Ikke så indgribende i den daglige 
skolegang: den unge har fortsat 
tilknytning til egen skole og 
klasse 3-4 dage om ugen.

Formålet: at skabe andre former 
for deltagelsesmuligheder for 
den unge, end de mere boglige 
tilgange giver mulighed for.

Særligt muligt at styrke sine 
praksisfaglige kompetencer i tæt 
samspil med både de personlige, 
sociale og faglige. 



de unge, der ER
uddannelsesparate, 
lander mellem 2 
stole i forbindelse 
med afbrud af 
ungdomsuddannelse




