Aabenraa Ungdomsskoles dagundervisning

Generel information
Formål
Aabenraa Ungdomsskole tilbyder dagundervisning i A-klassen_Aabenraa og A-klassen Tinglev, Akutklassen, Slusen og U2. Tilbuddene er indbyrdes forskellige og omfatter kombinationer af alternativt og individuelt tilrettelagt undervisning i forskellige skolefag, værksteder, praktik og træning i almindelig daglig
livsførelse.
Undervisningen finder sted på hold, med individuelt tilrettelagte undervisningsplaner for hver elev.
Målgrupperne er, bredt formuleret, unge i aldersgruppen 7.-10. skoleår med en bred vifte af faglige, sociale
og personlige problemer. Problemerne har reduceret udbyttet af deres hidtidige skolegang så meget, at de
ikke har alderssvarende kundskaber, hverken i de faglige færdigheder eller dannelsesmæssigt.

Visitation
Alle tilbud i Aabenraa Ungdomsskoles dagundervisning er visiterede tilbud og der er løbende optag året
igennem.
Til Akutklassen, A-klasserne og Slusen sker visitationen gennem Det Centrale Visitationsudvalg, efter henvendelse til Børn- og Skoleforvaltningen ved pædagogisk-administrativ konsulent Christel Aagaard 73 76
74 79 eller caa@aabenraa.dk.
Initiativet kan både komme fra elevens nuværende skole, distriktsskole, UU, PPR, sagsbehandler, kontaktperson eller forældre. Man er altid velkommen til at henvende sig til Aabenraa Ungdomsskole, der kan vejlede til den rigtige sagsbehandling.
Til U2 optages eleverne via Aabenraa Kommunes to-sprogsafdeling. Gennem samtaler med den unge og
familien beskrives den unges skolegang, sprogkundskaber og familiemæssige forhold. To-sprogsafdelingen
bringer den unge i forslag til afdelingsleder i U2 og sammen tages der stilling til optagelse, start m.v.

Vejledning
Dagundervisningen har sin egen uddannelsesvejleder og der er generelt knyttet mere vejledning til de unge
her, end til elever på tilsvarende klassetrin i de almindelige folkeskoler. Vejleder er Tina Lorensen
tlf@aabenraa.dk, tlf 3058 3446.
Eleverne i dagundervisningen følger de kommunale initiativer med introkurser til ungdomsuddannelserne i
8.klasse og brobygning i 9.klasse. Også her tages der særlige hensyn til de vanskeligheder, eleverne måtte
have.
Elever i dagundervisningen vurderes for uddannelsesparathed på lige fod med andre elever på tilsvarende
klassetrin. Det er et helt centralt tema for tilrettelæggelse af undervisningen, at eleverne så vidt muligt opnår uddannelsesparathed eller at der lægges en individuel plan for, hvordan eleverne bliver parate.
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Vejledning (fortsat)
U2 følger også de kommunale initiativer med introkurser til ungdomsuddannelserne i 8.klasse og brobygning i 9.klasse, hvis de sproglige færdigheder er til det. Elever i U2 vurderes for UPV
(Uddannelsesparathed).

Prøver
For elever der har opnået tilstrækkelige faglige og personlige forudsætninger for det, afholdes terminsprøver og folkeskolens prøve efter 9.klasse (FP9) i A-klasserne, Slusen og U2. Når faglige eller personlige forhold tilsiger det, kan nogle eller alle prøver erstattes med alternative måder, at evaluere udbyttet af skolegangen.

Værdigrundlag
Målsætningerne er forskellige fra tilbud til tilbud og fra elev til elev. Men fælles for dem alle er fire grundlæggende værdier, der søges udlevet gennem det pædagogiske arbejde, uanset individuelle mål. Værdierne
er krav, vi stiller til os selv og som vi ønsker at udbrede til eleverne gennem vore egne handlinger og holdninger og gennem undervisning og vejledning af de unge.
De fire værdier er nærvær, muligheder, dannelse og uddannelse.
En uddybende beskrivelse af de grundlæggende værdier i dagundervisningen ved Aabenraa Ungdomsskole
kan downloades fra vores hjemmeside

Kontakt
Aabenraa Ungdomskole
Ungdomsskoleinspektør Stig Munk-Hansen
Nygade 23B
6200 Aabenraa
Sekretariatet: 7376 7800
E: ung@aabenraa.dk
Besøg vores webside:

www.ungaabenraa.dk

