Aabenraa Ungdomsskoles dagundervisning

U2
Formål
U2 er en modtageklasse og undervisningen har til formål, at indføre unge i dansk sprog og uddannelse.

Målgruppe
Undervisningspligtige unge, der ankommer til Danmark i en alder mellem 14 og 18 år. Elever i U2 er typisk enten unge, hvis forældre flytter fra andre EU-lande til Danmark for at arbejde, unge der ankommer
som flygtninge, enten sammen med familien eller som uledsagede flygtningebørn eller unge, hvis ene forældre flytter til Danmark i forbindelse med ægteskab med en dansk statsborger.

Indhold
Gennem en række fag indføres den unge i det danske sprog. Undervisningen tjener både det formål at lære
den unge dansk og at bygge videre på de kundskaber, den unge har erhvervet ved skolegangen i hjemlandet. Fagene dansk, engelsk og matematik optræder på skoleskemaet sammen med en række andre fag, der
skal give den unge fortrolighed med vigtige emner og temaer i dansk samfundsliv, kultur og uddannelsesverden.
I årsplanen indgår ekskursioner, lejrskole (3 dage) og mulighed for individuelt tilrettelagt erhvervspraktik.
U2 følger 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).
Der er skole-hjem-samtaler og elevplaner som i andre skoletilbud.
Der afholdes terminsprøver samt afsluttende prøve i maj/juni.
For elever, der har opnået tilstrækkelige kundskaber og færdigheder i fagene afholdes folkeskolens prøve
efter 9.klasse (FP9) i fagene matematik og engelsk.
Der modtages elever fra mange lande med vidt forskellige kulturelle, politiske og religiøse erfaringer og
ståsteder. Undervisningen er baseret på respekt for det frisind, der udgør det demokratiske fundament for
det danske samfund, herunder også respekt for den enkelte unges historie og selvforståelse.
Primærlærere
Hver elev er knyttet til en primærlærer. Primærlærer er skolens kontakt til hjemmet eller de fagpersoner,
der måtte være knyttet til hver enkelt elev.

Aabenraa Ungdomsskoles dagundervisning
U2 (fortsat)

Fysisk placering
U2 har til huse i Lille Kolstrup 12, 6200 Aabenraa.

Kontakt
U2
Afdelingsleder: Michael Krongaard Hansen
Lille Kolstrup 12
6200 Aabenraa
T: 7376 8943
M: 2937 9690
E: mkha@aabenraa.dk

Tosprogsafdelingen
Tosprogskonsulent
Jette Pernille Jacobsen
T: 7376 8108
E: jpj@aabenraa.dk

