Vinter, 2016

December 2016 | Esbjerg Ungdomsskole | 7616 6260

Nyhedsbrev
Hej! … og velkommen til!
Du sidder her med det første nyhedsbrev fra Esbjerg Ungdomsskoles Fritidsafdeling –
et tiltag fra en afdeling med utroligt mange nyheder. Udover vores nye placering, nye
faglokaler og nye kollegaer, så har vi været travlt beskæftiget med nye initiativer og
projekter til glæde og gavn for unge mennesker i Esbjerg Kommune, og nogle af dem
kan du læse om her.
I brevet vil vi runde vores nye 7 klasses fritidsmesse, fjorten åriges mulighed for at
starte til knallertkørerkortsundervisning, Musikstarter, Drengeakademiet i Esbjerg
Kommune og et spændende projekt, SMART, som omhandler systematisk arbejde med
elevers personlige og sociale udvikling.
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7. klasser til fritidsmesse
Mere end 500 7. klasses elever besøgte i løbet af d. 6. og 7. september
Ungdomsskolens fritidsmesse i Grønlandsparken. Her stod over tyve undervisere fra

Esbjerg Ungdomsskole
Grønlandsparken 300
6715 Esbjerg N
7616 6260

bl.a. overlevelsestur, fotografering, breakdance, motorlære og rejser klar for at give

ungdomsskolen@esbjergkommune.dk

eleverne et indblik i, hvad deres respektive discipliner har af sjove, lærerige og

Find os på www.esbu.dk

fængslende elementer.
Initiativet blev etableret for at imødekomme vores ønske om at være et synligt,
genkendeligt og gennemskueligt tilbud, som Kommunens unge har mærket og ikke blot
hørt om. I skoleåret 2017/2018 udvides fritidsmessen til også at inkludere elever fra
skolerne udenfor Esbjerg by.
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Drengeakademiet i Esbjerg Kommune
Løkkefonden har i flere år haft stor
succes med at tilbyde fagligt udfordrede
drenge i overbygningsklasserne at
deltage i et to-ugers camp-forløb, hvor
de arbejder med dansk, matematik og
syv såkaldte livsduelighedskaraktertræk.
Projektet rykker gennemsnitligt eleverne
to klassetrin i hvert fag.
I Esbjerg Kommune tilbydes drenge i 7.

samlet 32 pladser på campen.
Ungdomsskolens fritidsafdeling
varetager det efterfølgende
”LæringsBoost”. Et 3-måneders
forandringsforankrende forløb efter
campen slutter. Her vil campens
deltagere deltage i ugentlig
undervisning for at fastholde den gode
udvikling.

klasse at deltage i et lokalt Drengeakademi i uge 13 og 14 i 2017. Der er

Knallertkørerkort til
15-årige

Evaluering af aktiviteter i Den Åbne Skole
Ifølge eleverne er valgfaget StreetArt ”en meget federe form for billedkunst”, og

Folketinget vedtog d. 31. maj

undervisningen af lokal kunstner, Alf Pedersen, er ”afslappende og man føler sig

2016 lovforslaget om at nedsætte

hjemme”.

aldersgrænsen for knallertkørekort til 15 år. Loven trådte i
kraft 1. oktober 2016.

StreetArt er ét af de valgfag som Ungdomsskolen samarbejder med folkeskolerne
omkring ifm. Den Åbne Skole. Udover StreetArt har vi i år bl.a. gang i følgende valgfag i
overbygningsklasserne; kinesisk, fotografering, markedsøkonomi, sociologi, kajakpolo

Det har for os i Ungdomsskolen

og teater. Holdene har bl.a. deltaget i et nationalt kajakpolo stævne, været på flere

resulteret i en øget efterspørgsel

plejehjem og interviewet beboerne og haft premiere på selvproducerede

på førstehjælps- og

teaterforestillinger.

knallertundervisning.

Det er nogle flotte evalueringsresultater vi har fået på de halvårsvalgfag, som har kørt i

Fra d. 1 oktober kunne man

efteråret 2016. Det virker generelt som om, at det er berigende for eleverne at prøve

nemlig tilmelde sig

kræfter med nye fag i nye sociale fællesskaber og i nye omgivelser.

undervisningen som 14 ½ årig og
det giver en naturlig vækst, for
der er forsat en gruppe af 15 ½
årige, som følger den gamle

Udover valgfag har Ungdomsskolen samarbejdet med folkeskolerne omkring faglig
fordybelse i idrætstimer og ifm. temadage, samt bidraget til understøttende
undervisning i form af turboforløb.

ordning, og som også søger

Målet med samarbejdet er for os at bidrage til elevernes faglige, sociale og personlige

undervisningen nu.

udvikling, og at eleverne opnår læring ved at blive udfordret på deres respektive

Man tilmelder sig knallertkørekort

niveauer og ud fra egne læringsstile.

på Ungdomsskolens hjemmeside

Vi er altid klar på at tage en snak om et potentielt partnerskab. Kontakt venligst

www.esbu.dk.

ungekoordinator Camilla Tykgaard Clausen på 23 60 87 94.

”Jeg er blevet bedre til at have mere tålmodighed og lære fra
mig [og] jeg kan mærke fysisk forskel” Elev, valgfag i Dans
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Musikstarter i efterårsferien på Tobakken
Ane Sofie Rasmussen var en af de unge som deltog i Musikstarter, Camp Vestjylland, i
efterårsferien. Hun havde følgende at sige om sin oplevelse:
”Da jeg kom på campen i mandags, havde jeg ikke andet med end en taske og en
sceneskræk som har forsøgt at kvæle mig de sidste mange år. Jeg kom med tårnhøje
forventninger til både selve campen og til musiklærerne, og de 4 dage jeg har tilbragt
på campen har overgået alle forventninger. Jeg har mødt nogle dejlige mennesker
med de samme mål og drømme som mig, og jeg har haft de mest fantastiske
musiklærere, musikere og pædagoger omkring mig, som har hjulpet, spredt glæde og
ikke mindst inspireret mig helt vildt.
Jeg startede campen ud med at panikke fuldstændig første gang jeg stod på scenen
og sluttede af med at spille koncert foran en fyldt sal sammen med et fantastisk
band, som jeg på meget kort til har lært at kende på en helt speciel måde.
Jeg har fået muligheden for at spille for GoGo Berlin og være til to vildt fede
koncerter, fået tips og tricks af professionelle og har fået bekræftet, at selvom man er
professionel musiker, så laver man stadig fejl, og at det er okay, at det ikke handler

Ungeinitiativer
Fritidsafdelingen er glade og stolte over at
være et sted, hvor unge mennesker prøver

om antallet af fejl, men om hvor meget man elsker, det man laver, hvilket helt klart er

sig selv af i forskellige fag og sociale

en ting, jeg vil tage med ud i fremtiden. Jeg er så dybt taknemmelig for at have fået

kontekster. … Og vi er helt pjattet med, når

muligheden for at komme afsted til Musikstarter, I har virkelig været fantastiske… ”.

unge henvender sig, fordi de brænder for
noget, som de gerne vil fordybe sig i hos os.
I denne sæson har henvendelser fra

Billede: Fællesbillede fra Musikstarter, camp Vestjylland.

kommunens unge bl.a. resulteret i
etableringen af en lokal sexualist-gruppe,
samt et fritidshold i Skateboard i Ribe.
Sexualisterne er ung-til-ung formidling om
seksualitet, prævention, kærlighed,
kønssygdomme m.m. Klubber, folkeskoler
og andre som arbejder med unge i
aldersgruppen fra 7. – 10. klasse kan få
besøg af sexualisterne.

Billede: Fællesbillede fra Musikstarter, Camp Vestjylland.

I Ribe kan man nu gå til Skateboard i
Ungdomsskolen. Dog har Ribe ikke

SMART: Second Chance Schools Working
with Systematic Measurements of Outcomes

faciliteterne til sporten, så undervisningen
foregår i skatemiljøer i andre byer. Holdet
mødes én gang i måneden.
Har du spørgsmål til ovenstående

Ungdomsskolen i Esbjerg har for nyligt afrundet det europæiske projekt SMART
sammen med bl.a. Københavns Ungdomsskole og Aalborg Universitet. I projektet
udviklede vi et måleredskab til at tydeliggøre elevers personlige og sociale udvikling.
Målingerne foregår på en online platform, hvor man vurderer elevernes udvikling
indenfor udvalgte færdighedsområder. Læs mere på www.edu-smart.eu.

initiativer, eller har du en idé, du gerne vil
starte op sammen med ungdomsskolen, så
bedes du kontakte Ungekoordinator
Camilla Tykgaard Clausen på tlf. 23 60 87
94.

