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LÆRINGSLOKOMOTIVET
– et intensivt læringsforløb
i Holstebro Ungdomsskole

Har dit barn svært ved at læse, skrive og regne?
Og kunne han eller hun bruge et personligt boost?
Så kan Læringslokomotivet være et godt tilbud.
Hvad er et intensivt læringsforløb?
Der kan være mange årsager til, at en
elev er bagud i dansk og matematik. På
Læringslokomotivet tager underviserne
udgangspunkt i den enkeltes styrker
og udfordringer, så forløbets aktiviteter
bliver skræddersyet til jeres barn.
Læringslokomotivet er ikke blot en
faglig camp. Det er også et forløb,
hvor eleverne får mulighed for at lære
meget om sig selv, at sætte sig mål og
opleve succes.
De lærer også, hvordan de kan blive ved
med at udvikle sig i en positiv retning
både fagligt, personligt og socialt.
Undervisningen på Læringslokomotivet
indeholder varierede undervisningsformer, masser af sjov, fysisk aktivitet
med engagerede og fagligt dygtige
undervisere.
Der vil være undervisning og aktiviteter
hver dag fra morgen til aften, og det
indebærer, at eleverne ikke kan deltage
i deres normale fritidsaktiviteter i løbet
af ugen.

Formål
Formålet er at styrke elevernes faglige
niveau inden for dansk og matematik
samt styrke elevernes personlige og
sociale kompetencer, så de på sigt
bliver klar til en ungdomsuddannelse.
Målgruppen er
Elever i 7. eller 8. klasse, som er
markant forsinkede fagligt i dansk og
matematik, men som har en vilje til
at arbejde med deres udfordringer.
n Elever, der kan være en del af
campens fællesskab og deltage i
undervisning og aktiviteter på hele
det intensive læringsforløb.
n

Tilrettelæggelse
I Holstebro Ungdomsskole afvikles det
intensive læringsforløb i september
som et campforløb på 3 uger uden
overnatning. Læringslokomotivet
afvikles på Døesvej 56 i Ungdomsskolens lokaler. Miljøskiftet er en
vigtig del af læringsforløbet.

Hvordan bliver man tilmeldt?
n Klasselærer og elev/forældre
udfylder ansøgningsskemaet i
fællesskab, skemaet kan hentes her:
www.lokomotivet.holstebronx.nu
n Ansøgningsfrist er 1. maj 2018.
n Ungdomsskolen er tovholder i et
lokalt visitationsudvalg, der udvælger
22 elever blandt ansøgerne, som
vurderes at kunne profitere af
tilbuddet.
Efterforløb
Elever som deltager på det intensive
læringsforløb vil fortsat være
koblet til deres folkeskoleklasse
via en makkerordning og med en
kontaktlærer. Makkerordningen
skal sikre, at eleven undervejs har
kontakt med kammerater i klassen.
Kontaktlæreren har efterfølgende
samtaler med eleven, der skal medvirke
til, at effekten af det intensive
læringsforløb fastholdes gennem
resten af skoleforløbet.

Efter campen mødes eleverne 5 gange
på et camphold i ungdomsskolen,
hvor de sammen med kammerater
fra Læringslokomotivet genbesøger
aktiviteter fra campforløbet og
bliver præsenteret for andre af
ungdomsskolens spændende tilbud.
Yderligere information om projektet
Læringslokomotivet er et
landsdækkende projekt, som er
faciliteret af Ungdomsskoleforeningen
og etableret med støtte fra Egmont
Fonden, der arbejder for et godt liv
for børn og unge. Læringslokomotivet
afvikles i 18 ungdomsskoler i 2018.
For yderligere information kontakt
projektleder anette.amby@holstebro.dk
tlf.: 5183 8144. Eller se mere på
ungdomsskolens egen webside:
www.lokomotivet.holstebronx.nu

“Få styrket dit barns
personlige, sociale og
faglige kompetencer”

Citater fra elever på Læringslokomotivets 12 camps i 2017
”Det bedste ved at være på camp er, at undervisningen indeholder mange
aktiviteter. Vi sidder ikke bare inde hele dagen.” - Freja
”Jeg husker det bedre, når jeg lærer det med hænderne.” - Melina
”Jeg er meget genert, så det har været lidt svært. Men så tænker jeg på
karaktertrækket; ”Tro på det”, og det hjælper.” - Josefine
”Jeg tænkte, at det ville være helt vildt at skulle være i skole så mange timer,
men dagen går hurtigt, fordi vi laver forskellige aktiviteter.” - Benjamin
”Jeg har arbejdet mest med matematik, som er det, jeg har sværest ved. Vi kom her
jo ikke for at lære det, vi allerede kan, men for at lære det, vi ikke kan.” - Magnus
”Jeg synes, det er godt, at man får en makker, for så kan man stadigvæk høre om,
hvad de laver hjemme i klassen, og de kan høre, hvad jeg laver på camp.” - Laust

