Afvikles i 2021 fra og med 12. september til og med 1. oktober

Læringslokomotivet
– intensivt læringsforløb i Mariagerfjord Kommune
Læringslokomotivet er et intensivt læringsforløb, som afvikles lokalt i et
forpligtende fællesskab mellem ungdomsskolen og folkeskoler i kommunen.
Læringslokomotivet er fastforankret i Mariagerfjord Kommune og baseret på
landsdækkende forskning.
Formål
Vores formål er at styrke elevernes faglige niveau inden for dansk og matematik
samt styrke elevernes personlige og sociale kompetencer. Målsætningen er, at
elever, der har deltaget i forløbet, opnår
karakteren 02
eller højere i dansk og matematik ved
deres 9. klasses
prøve og bliver vurderet
uddannelsesparate, så de har mulighed for
at blive optaget
på en ungdomsuddannelse.
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Tilrettelæggelse
I Mariagerfjord Kommune afvikles vores intensive læringsforløb i efteråret.
I 2021 afvikles Læringslokomotivet fra og med 12. september til og med 1.
oktober som et campforløb på tre uger med overnatning. Læringslokomotivet
afvikles på Låenhus, som er en koloni.
Miljøskiftet er en vigtig del af læringsforløbet.
Målgruppe:
• Elever der er kognitivt inden for normalområdet og går i 7. eller 8. klasse.
• Elever der er i risikogruppen for ikke at blive vurderet uddannelsesparate.
• Elever der er udfordringer i dansk og/eller matematik.
• Elever der har mistet troen på at se sig selv i et uddannelsesperspektiv, 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.

Gode råd til elever og forældre
Kost:
Vi har fokus på kost, vi spiser med eleverne tre gange om dagen, fordi vi ved, at
det er vigtigt, at hjernen og kroppen får noget godt brændstof.
Søvn:
Vi har fokus på søvn og har faste sengetider, fordi vi ved at en veludhvilet elev
lærer langt bedre, end en som er træt.
Mobiltid:
Vi har mobiltid i faste rammer således, at eleverne ”kun” har adgang til
telefonen i 30 minutter pr. dag.
Samvær:
Vi er sammen med eleverne i mange timer, og vi ved at de profiterer af positive
relationer og oplevelser med os. Dette gælder både i forhold til det faglige,
personlige og det sociale.
Efterforløb
Elever som deltager på Læringslokomotivet vil fortsat være koblet til deres
folkeskoleklasse. Dette skal sikre, at eleven undervejs har kontakt med klassen.
Skolen har efterfølgende samtaler med eleven, der skal medvirke til, at effekten
af det forløbet fastholdes gennem resten af skoleforløbet.

For yderligere information se www.mariagerfjordungdomsskole.dk

Vi har fokus på mange måder at lære på
Undervisningen afspejler, at alle lærer på forskellige måder, hvorfor
eleverne tilbydes forskellige læringskanaler, så de selv kan blive bevidste
om og fortrolige med deres mest effektive læringsstrategier.

Vi vægter udvikling af personlige og sociale kompetencer
Arbejdet med personlige og sociale kompetencer har en afgørende
betydning for elevernes trivsel, selvtillid og faglige udvikling. Gennem
arbejdet med sociale og personlige kompetencer skal eleverne opnå tiltro
til, at de, med den rette støtte og vejledning, kan udvikle sig fagligt,
personligt og socialt.

Vi skaber gode fysiske og mentale læringsmiljøer
Positive forventninger, motivation og støtte er centralt i
læringslokomotivet, da trivsel er en væsentlig forudsætning for faglig
succes.
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