Dragør Ungdomsskoles nuværende og ønskede struktur til skolereformen
Almen delen:
Aktivering af de unge
ml. 13 og 18 år til:
-Undervisning
-Virksomhedsbesøg
-Oplevelser
-Rejser
-Ulandsprojekter
-Knallertkørekort
-Friluftsliv
-Ungeråd
Ca. 500 elever pr. år.

Friluftsskolen:
Undervisning af folkeskolens elever
i specialer hvor der er stordrifts
fordel! Fast del af læseplanen, unikt
i DK.
2000 elever igennem hvert år.
4. kl Havsvømning
5. kl Brandslukning
6. kl Førstehjælp
6. kl Klatring
7. kl Teambuilding
7. kl US/SSP foredrag
8. kl Havkajak
9. kl Ungevalg
10. kl Introtur, klatring
7-9. kl Historieløb
Vi vil gerne undervise alle
klassetrin, fx to gange hvert år
Valgfag:
eller??
Varetagelse af
Mulige fag: Sundhed/livsstil,
skolernes valgfag
Seksualundervisning,
inden for områder
Færdselslære, Teater/Drama,
de ikke selv kan
Temauger, Demokrati,
varetage. Både
Elevrådskurser mm.
nye fag, men
også inden for
ungdomsskolens
kompetencer.

Udeskole:
Grøn på Kongelundsfortet,
Blå på Havnen og Gul
Mobil trailer:
-Faciliteter til
skoler/institutioner så de
selv kan undervise i
naturen.
En naturvejleder der kan
inspirere/motivere og
undervise medarbejdere
og elever

Indsatsstyrken:
Indsats på grupper ved
behov. Fx klasser,
kriminelle, tykke,
autister, mm.
Teambuilding,
inklusionsfremmende,
trivslesforebyggende
mm.
Koordinator af partnerskaber til
fritidslivet, uddannelser,
erhverslivet mm, som kan
bruges til planlægning af
understøttende undervisning.

Paraplyorganisation
Grejbanken:
Opbevaring og udlån
af friluftsudstyr til
skoler, institutioner
og foreninger.
Evt. udvide med dyre
undervisnings
materialer, fx
gymnastikudstyr,
teleskoper,
mikroskoper,
computere mm

Uddannelse af
lærere og pædagoer
så de herved selv kan
undervise i naturen:
-Kajak
-Kano
-SUP
-Førstehjælp
-Udeskole
-Klatring
-GPS
-Bålkursus
-Gerne flere kurser
efter behov og ønsker.

Kompetancecenter:
Koordinering og styring af
konpetancecenter. Ansættelse af
relevant personale til opkvalificering
af elever, personale og årsplaner
inden for et eller flere områder.
Konsulenterne ansættes fra år til år,
efter hvilke behov skolevæsenet har.
Henviser til grøn folder fra
fremtidsværkstedet.

Kurserne afholdes i foråret 2014 og
finansieres af uddannelsesudvalget.
Ungdomsskolen har ikke ressourcer til
at finansiere disse selv.

