Ung Slagelse/UP2U
Målrettet forløb

Hvorfor er Ung Slagelse/UP2U vigtigt for
dig?
Fordi forløbet kan hjælpe dig med at blive personligt, socialt og
fagligt klar til at begynde på netop den uddannelse, du drømmer
om.

Ung Slagelse/UP2U kan tilbyde?
I forløbet vil vi sammen forsøge at styrke dine muligheder for at
opnå
dit
helt
store
mål,
som
er
optagelse
på
en
ungdomsuddannelse. Derudover vil du også opnå en masse delmål,
som du specifikt har svært ved at håndtere, og som står i vejen for
det store mål.
Det kan være at håndtere det at stå op om morgenen, få en
struktureret hverdag med plads til motion og nok søvn. Ligeså at få
et billede af, hvad det gode liv er for dig.

Hvad forventer vi at opnå?
Ved at have gennemført et målrettet forløb via Ung Slagelse/UP2U
forventer vi, at du opnår karakteren 02 i dansk, engelsk og
matematik, så du kan søge om optagelse på en
ungdomsuddannelse.
Desuden forventer vi, at du opnår personlige kompetencer, så du
har nemmere ved at stå på egne ben fremadrettet såsom
kompetencer inden for kost, søvn, adfærd m.m.

Hvem henvender forløbet sig til?
Elever, som grundet personlige, faglige eller sociale udfordringer
ikke har opnået karakteren 02 i dansk, engelsk og matematik.

Hvad indeholder forløbet?
Forløbet består af undervisning i dansk, engelsk og matematik.
Ligeså består forløbet af UP2U undervisning. Heri indgår individuel
vejledning og gruppevejledning samt et robusthedskursus. Der vil
være undervisning i klassen samt undervisning i naturen. Her vil
indgå aktiviteter som rappelling, aktiviteter ud af huset, oplæg ved
spændende rollemodeller, klasseundervisning, gruppearbejde,
besøg på diverse uddannelsesinstitutioner m.m.

 Undervisningen foregår ved Ung Slagelse.
 Der vil ske en afklaring af uddannelsesparatheden og behovet
for støtte.
 Evt. samarbejde med andre interessenter f.eks. mentorer,
misbrugscenter og psykologer.
 Forløbet kan kombineres med praktik.
 Der udfyldes et OCN-evalueringsskema for hver deltager, som
gennemfører forløbet.

Hvornår foregår forløbet?
Forløbet består af et 2 ugers introduktionsforløb mødetid fra 9.00 til
14.00 med start i uge 34. Fra uge 36 er der undervisning i Up2U 3
timer om ugen i 10 uger, ligeså er der fra uge 36 undervisning i
dansk, matematik og engelsk 3 dage om ugen, i tidsrummet 16.30
til 19.00 eller 17.00 til 19.30
Der deltager to UU-vejledere pr. hold.+ lærer til undervisning i
dansk, matematik og engelsk.
Forløbet afsluttes med prøve i dansk / matematik / engelsk og med
en afsluttende UP2U uge, hvor vi hjælper dig med en plan for dit
videre forløb.

Informationsmøde og tilmelding!
Onsdag d.17-08 klokken 19.00 – 20.30 inviteres du og dine
forældre til et informationsmøde. Her vil du høre mere om forløbet,
og du/I vil møde dine UP2U vejledere og undervisere.
Du tilmelder dig forløbet gennem din UU-vejleder.
Du skal tilmelde dig til dansk, matematik og engelsk undervisningen
på Ung Slagelses hjemmeside:
http://www.ungslagelse.dk/hold/boglig/,
Dansk hold US103, Matematik hold US 405, Engelsk hold US 213.

www.uuvestsjaelland.dk

