Aabenraa Ungdomsskoles dagundervisning

Slusen
Formål
Slusen skal klargøre den unge til at komme videre i uddannelsessystemet.
Undervisningens mål er at sikre elevernes alsidige faglige og sociale udvikling og bidrage til en helhedsorienteret indsats, i lyset af deres specifikke vanskeligheder. Undervisningens indhold tilrettelægges efter en
vurdering af elevens standpunkt i de enkelte fag og emner. Gennem et individuelt og intensivt undervisningsforløb i primært dansk, matematik og engelsk, opkvalificeres den unge til at aflægge folkeskolens
prøve efter 9.klasse (FP9) i et eller flere af fagene.
Der arbejdes med et udvidet undervisningsbegreb, der tilgodeser generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder.

Målgruppe
Elever i aldersgruppen 13-17 år i vidtgående sociale, følelsesmæssige og trivselsrelaterede vanskeligheder,
der har umuliggjort læring på de vilkår, der findes i folkeskolen. Der er et særligt fokus på de adgangsgivende karakterer i dansk og matematik, men da skole ofte har været en nederlagsoplevelse for Slusens elever, ses prøve og karakter som en rettighed og mulighed, der kan afprøves, hvis trygheden er til det, ikke en
pligt der kan bringe yderligere afstand mellem skolen og eleven. Karakterer kan erstattes helt eller delvist
af udtalelser, der evaluerer elevens udbytte af undervisningen.
Elever med adfærds- og opmærksomhedsmæssige forstyrrelser har ofte godt udbytte af den overskuelige
og strukturerede hverdag.

Indhold
Slusen udgør et alternativt undervisningstilbud. Undervisningen foregår på hold á 2-5 elever eller i sjældne
tilfælde som eneundervisning.
Skolefag
I Slusen skilles skolefagene i to grupper:
 Fagene dansk, matematik og engelsk: Det tilstræbes at der for holdelever i gennemsnit læses 7 lektioner
i dansk, 5 lektioner matematik og 4 lektioner i engelsk. Målet med undervisningen i den primære fagrække
er identisk med folkeskolens. For elever, der har opnået tilstrækkelige kundskaber og færdigheder i fagene
afholdes folkeskolens prøve efter 9.klasse (FP9) på samme vilkår som for landets øvrige elever.
 Fagene samfundsfag, værkstedsfag/billedkunst, idræt, hjemkundskab og billedkunst: Disse fag sigter
mod elevens almene dannelse. Der tages emner op fra hele folkeskolens øvrige fagrække, men ikke på prøveforberedende niveau. Hensigten er, at eleverne udrustes med viden og færdigheder til at leve som selvstændige, selvforsørgende borgere. Emner som uddannelse, job og arbejdsmarked spiller derfor en afgørende rolle.

Aabenraa Ungdomsskoles dagundervisning
Slusen (fortsat)

Indhold (fortsat)
Værkstedsfag
Slusen kan kombinere elementer fra folkeskolens praktiske og musiske fagrække med elementer fra de manuelle erhverv. Lærerne kan derfor have beskæftigelsesprægede og arbejdsoplærende tilgange i undervisningen. Anvendelse af værkstedsfag i større omfang eller brug af ekstern praktik kan være et element i den
samlede undervisningsindsats for elever med de behov.
Årsplanen
I årsplanen indgår mulighed for: Ekskursioner, lejrskole (2-3 dage), erhvervspraktik og eventuelt
projektarbejde. Der er skole-hjem-samtaler og elevplaner som i andre skoletilbud.
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.

Fysisk placering
Slusens holdundervisning finder sted i Lille Kolstrup 12, mens soloundervisning både sker på denne adresse og andre steder.

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

