
  Mariagerfjord Ungdomsskole                                                                                                                  Telefon: 9711 4346  
  Christiansgade 10, 9500 Hobro                                                                                                                  Mail: ungdomsskolen@mariagerfjord.dk      

www.mariagerfjordungdomsskole.dk 
 

Kort om Læringslokomotivet, Mariagerfjord Kommune 

 

Mariagerfjord Kommune gennemfører igen fra skoleåret 2020/2021 Læringslokomotivet, som er et intensivt læringsforløb 

for elever i 7. og 8. klasse. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem folkeskolerne og Ungdomsskolen.  

 

Læringslokomotivet er et tre ugers forløb med overnatning for 20 elever i 7. og/eller 8. klasse. Læringslokomotivet er et 

tilbud til elever, der er i risiko for at blive erklæret ikke uddannelsesparate, og som har et fagligt efterslæb i dansk og/eller 

matematik. Eleverne skal for at blive optaget på forløbet være motiverede for at blive dygtigere og ville udvikle sig fagligt, 

socialt og personligt. 

 

På Læringslokomotivet kommer eleverne til at arbejde intenst med færdigheder i dansk og matematik samt personlige 

og sociale kompetencer. Synlig læring, bevægelse og feedback er centrale elementer i undervisningen. Målet er på den 

korte bane at styrke elevernes faglige niveau inden for dansk og matematik, samt styrke elevernes personlige og sociale 

kompetencer. Desuden er det målet, at elever, der har deltaget i forløbet, opnår karakteren 2 eller højere i dansk og 

matematik ved folkeskolens afgangsprøver, så de har mulighed for at blive optaget på en ungdomsuddannelse.  

 

Målgruppen på Læringslokomotivet er: 

- Elever, der er kognitivt inden for normalområdet og ved afviklingen af campen går i 7. eller 8. klasse 

- Elever, der er forsinkede i deres faglige standpunkt i dansk og matematik 

- Elever, der pt. har mistet troen på udvikling i deres skolegang, men som udviser en vilje til at forandre dette 

- Elever, der har forudsætninger for at deltage i campforløbet og de tilhørende aktiviteter samt være en del af et 

forpligtende fællesskab 

 

Organisering og dagsprogram:  

De 20 elever, der deltager i Læringslokomotivet, skal være på campen i 3 uger på kolonien Låenhus, i september 

måned. Eleverne har fri lørdag og søndag, dog møder eleverne ind søndag aften. I løbet af dagen vil eleverne have 

intensiv undervisning i dansk og matematik med varierende metoder samt læringsunderstøttende aktiviteter, 

bevægelsesaktiviteter m.m. Eleverne spiser tre måltider sammen i løbet af dagen plus mellemmåltider.  

 

Kontaktperson, makkerordning og efterforløb: 

Elevens hjemklasse følger forløbet via kontaktlærer og makkerordning med en elev fra hjemklassen. Dette sker for at 

sikre, at klassen bliver bekendt med den udvikling, som eleven gennemgår i Læringslokomotivforløbet. Kontaktlæreren 

og skolen sikrer i tæt samarbejde med Ungdomsskolen, at der bliver fulgt op på elevens positive udvikling efter forløbets 

afslutning. Ordningerne er del af et større efterforløb, der i sin helhed skal sikre, at den positive udvikling fastholdes og 

sikres ydermere ved at eleverne efter afsluttet camp, har mulighed for at mødes i ungdomsskoleregi på såkaldte ”camp-

hold” i fritiden.  

 

Det samlede efterforløb skal sikre, at eleverne fortsætter deres udvikling mod uddannelsesparathed, når de er kommet 

tilbage i deres egen klasse og skal understøtte, at effekten af de intensive læringsforløb holder resten af folkeskoletiden.  

 

Folkeskolerne indstiller elever til Læringslokomotivet i samarbejde med forældre og eleven.  

 

Alle spørgsmål vedr. Læringslokomotivet rettes til projektleder Jens Amtoft fra Ungdomsskolen på mail: 

jamto@mariagerfjord.dk eller på telefon 2179 1344  


