Mariagerfjord Ungsdomsskole

Samarbejde med Folkeskolen

Christiansgade 10 - 9500 Hobro - 9711 4346 - ungdomsskolen@mariagerfjord.dk

Tilbud til Folkeskolen
Mariagerfjord Ungdomsskole har en række tilbud til folkeskolerne i kommunen.
Fokus i tilbuddene er at understøtte folkeskolereformen i både valgfag,
understøttende undervisning og temadage/uger fra 7. - 10. klassetrin.
Når Ungdomsskolen indtænkes, garanterer vi at kvalteten er høj, og at skolen kun
skal stille lokaler til rådighed - vi sørger for resten!
Bevægelse: Formålet med at inddrage
Ungdomsskolen i bevægelse både som
understøttende undervisning og som
valgfag er, at vi har stor erfaring i alternative
bevægelsesformer. Vi udbyder en bred vifte af
alternative idræts- og bevægelsesformer, som
kan indtænkes i både idrætsunder-visningen og
som en del af de 45 minutters obligatorisk
bevægelse, som loven foreskriver. Vi tilbyder en
bred vifte af muligheder som f.eks: Dans,
selvforsvar, parkour, amerikansk fodbold,
boksning, fitness, løb, golf etc.
vvs, elektriker mm. Indholdet i undervisningen
planlægges alt afhængig af antallet af lektioner,
der ønskes, og tager altid afsæt i skolens ønske
i forhold til elevgruppen.

Outdoor:
Konceptet outdoorundervisning er forskellige
adventure-aktiviteter, som alle har fokus på
natur, sammenhold og udeliv. Vi har fokus på
lejrliv, trekking, klatring,
mountainbike samt adskillige vandaktiviteter i
sæsonen. Målet er, at
eleverne præsenteres for en type aktiviteter og
undervisningsformer, som de ikke kender som
en del af skoledagen. Vi har
flere instruktører, som hver især er nørder i
deres felt.

Håndværk
Formålet med håndværk er at give eleverne en
platform, hvor teori og praksis mødes. Eleverne
vil her få et reelt indblik i, hvad håndværksfag er.
Ungdomsskolen kommer til skolen med
konceptet, som eksempelvis kan indeholde
elementer fra murer, tømrer, brolægger,

Prøveklar
Er Ungdomsskolens tilbud til elever, som skal til
folkeskolens prøver. Her fokuserer vi på det at
gå til prøve. Flere og flere elever oplever angst
og begrænsende nervøsitet, når de skal
præstere. Der arbejdes med håndtering af angst
og fokus på præstation samt teknik til at
håndtere dette.

Førstehjælp
Ungdomsskolen tilbyder undervisning i førstehjælp, som er lovpligtigt i Folkeskolen.
Undervisningen tilbydes som temadage eller
understøttende undervisning i udskolingen (7. –
10. klasse). Der tilbydes kursus i førstehjælp
efter retningslinjerne fra Dansk Førstehjælpsråd.
Undervisningen foregår på jeres skole, og
Ungdomsskolen medbringer det nødvendige
udstyr
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Lad os sammen finde den rigtige vej
Valgfag

Ungdomsskolen tilbyder
alternative valgfag, der kan
indtænkes som både 30
timer (halvår) eller 60 timer
(helt år). Ungdomsskolen
søger for planlægning og
afvikling af undervisningen.

Vi har erfaringen, har i en idé?
Vi har på dette område allerede
mange erfaringer med godt
samarbejde med skolerne i
kommunen og ser frem til forsat at
kunne være medspiller, når det
handler om læring og dannelse af
eleverne i 7. - 10. klasserin.

UnderUnderstøttende undervisning
støttende
kan indtænkes som både
undervisning korte og lange forløb. Vi laver
et setup, som passer til jeres
skole og elever. Forløb kan
være alt mellem 2 og 200
timer.

Samarbejde er vores speciale
Udgangspunktet for samarbejdet
med jer er, at vi kan det i vil - så tøv
ikke med at kontakte os.

Ungdomsskolen som medspiller
Temadage

Temadage kan indtænkes
på dage i forbindelse
med emneuger eller i
perioder, hvor
skolen har brug for, at
lærerne bliver frigjort fra
undervisningen.
Temadage kan både være
halve og hele skoledage.

Ungdomsskolen har stor erfaring
med alternativ undervisning for
målgruppen og finder derfor opgaven
naturlig set i lyset af en længere og
mere alternativ skoledag.
Ungdomsskolen bestræber sig på at
levere en høj kvalitet i områder, hvor
Folkeskolen som udgangspunkt ikke
har erfaringer.
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Alt det med SMÅT
For det første er det vigtigt for os at sige, at en aftale er en aftale - vi har ikke noget med
småt. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at vi sammen kan tilbyde kommunens unge det
bedste ungeliv både i skole og fritid, vi kan noget, men sammen med jer er vi stærkest.

Økonomi
Undervisningen i alle tilbud faciliteres af
undervisere fra Ungdomsskolen.
Skolens udgift til undervisning udgør 75%
af udgiften til underviseren, hvilket vil sige,
at Ungdoms-skolenbetaler de sidste 25%
af underviserens løn.
Prisen pr. undervisningstime er 450,00 kr
(det vil sige at skolens udgift er 337,50 kr)
Ungdomsskolen stiller ydermere med det
nødvendige udstyr til undervisningen. Dog
skal evt. materialer til undervisningsbrug
naturligvis betales af skolen.

Eksempler på undervisning vi har lavet i samarbejde med kommunens skoler
⇢ Klar til prøven

⇢ Motorlære

⇢ Murerfaget

⇢ El & vvs

⇢ Kajak

⇢ Team og samarbejde

⇢ Musisk legeplads

⇢ Naturfag

⇢ Mountainbike

⇢ Stand- Up Paddleboard

⇢ Førstehjælp

⇢ Skak

⇢ Mode og design

⇢ Kreativ

⇢ It og digitalisering

⇢ Klar til voksenlivet

⇢ Selvforsvar

⇢ Klatring

Kontakt
Mariagerfjord Ungdomsskole
Telefon: 9711 4346 / 2179 1344
Mail: ungdomsskolen@mariagerfjord.dk
Hjemmeside: mariagerfjordungdomsskole.dk

