Skanderborg Ungdomsskoles udviklingskontrakt 2018

Kontraktens tilblivelse
Kontrakten afspejler den løbende udvikling
i ungdomsskolens arbejdsfelt, hvor
initiativerne, inspirationen, tilbuddene,
problemstillingerne, udfordringerne og
kravene kommer fra og udvikles sammen
med de unge, ledere og medarbejdere,
bestyrelsen, de lokale samarbejdspartnere,
de faglige organisationer, fagsekretariatet
B&U, de faglige fællesskaber og ikke mindst
lokale og nationale politiske
beslutningstagere.
Ingen af udviklingsmålene er således
opfundet til lejligheden men til gengæld
solidt forankret i den virkelighed og det
fællesskab, som ungdomsskolen
rammesætter hver dag. Forandringerne er
dermed allerede sikret ejerskab og også
allerede aktiveret på forskellige niveauer i
implementeringsprocessen.
Kontraktens form
Formfriheden hilses meget velkommen og
er her udmøntet i et diasshow, som skal
tilbyde en lettilgængelig oversigt over
ungdomsskolens udviklingsmål og samtidig
udgøre et brugbart arbejdsredskab i den
interne dialog og løbende opfølgning.
Sammenhængen med de tre udviklingsspor
er angivet ud for hvert udviklingsmål,
hvilket også giver ungdomsskolens
medarbejdere bedre mulighed for
identificere og opbygge begrebsmæssig
viden om Fremtidens Folkestyre,
Kommunen 3.0 og Det Fælles Vi.

Kontraktens opfølgning
Opfølgningen vil antage mange former
spændende fra direktionens
arbejdspladsbesøg i begyndelsen af 2019
over analyseinstituttet Epinions eksterne
evaluering af Læringslokomotivet til den
uformelle snak, som vores kultursjak
løbende har med ungdomsrådet.
Hertil kommer selvfølgelig den
opfølgning, som med sikkerhed finder
sted på alle niveauer i ungdomsskolens
interne og eksterne samarbejdsfora, og
som rækker fra det meget komplekse til
det meget enkle. Som eksempel på
sidstnævnte kan nævnes MEDudvalgets
tilbagevendende drøftelse af
ungdomsskolens sygefraværsstatistik
som indikator for målsætningen om
udvikling af et sundt og nærværende
arbejdsmiljø.
På et mindre videnskabeligt plan
vurderes ungdomsskolens målopfyldelse
hver evig eneste dag, når de unge
populært sagt stemmer med fødderne.
Af de 2225 unge, som deltog i
ungdomsskolens tilbud sidste skoleår,
havde 3 % mødepligt som visiterede til et
særligt skoletilbud. De øvrige 97 % deltog
af egen fri vilje og kun fordi tilbuddet var
vedkommende og attraktivt.

#1 Realisere den nye ungdomspolitik
Byrådet besluttede sig i 2015 for at Skanderborg kommune skulle have et ungdomsråd. Siden da har
ungdomsrådet fået lov til at være med i både følgegrupper, dialoggrupper og bygrupper. I de her grupper taler ungdomsrådet
de unges sag, og vi har endnu ikke haft en dårlig oplevelse. Vi bliver altid lyttet til, både ude i foreningerne og på rådhuset.
(fra Skanderborg Ungdomsråds ansøgning til DUF om at blive Årets Ungdomskommune 2017)

Formål
I forbindelse med vedtagelsen af budgettet 2017 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et udkast til en ny ungdomspolitik.
Ungdomspolitikken skulle afspejle de forhold, der er væsentlige i unge menneskers liv i Skanderborg Kommune i dag og være i
tråd med kommunens øvrige politikker på Børn og Unge området.
Indhold og aktiviteter

Ungdomspolitikken er endnu ikke
vedtaget, men forventes offentliggjort
primo 2018.
I forbindelse med lanceringen af
ungdomspolitikken vil vi etablere
relevante aktiviteter med henblik på at
synliggøre politikken for de unge og deres
forældre.
I første halvdel af 2018 vil vi i samarbejde
med de unge, medarbejderne og
relevante samarbejdspartnere udpege
centrale temaer i den nye
ungdomspolitik, som skal danne
udgangspunkt for arbejdet med
realisering af politikken i den lokale
kontekst.

Fremtidens Folkestyre

Kommunen 3.0.

Det Fælles Vi

#2 Udvikle et sundt og nærværende arbejdsmiljø
hvor mennesket er i fokus
Som modydelse tilbyder vi en ung organisation med reel mulighed for indflydelse, højt kvalificerede og udviklingsorienterede
medarbejdere, en dynamisk arbejdsplads med plads til personlig og faglig udvikling og en uhøjtidelig og humoristisk omgangstone.
(Stillingsopslag fra Skanderborg Ungdomsskole, 2015)

Formål
Ungdomsskolens ledelse vil sætte fokus på at udvikle en bæredygtig arbejdskultur, hvor vi har tillid, skaber relationer, deler
resurser og tænker nyt. Vi vil værdsætte og videreudvikle den enkelte medarbejders kompetencer og understøtte ungdomsskolens
menneskelige ressourcer og samtidig sikre, at disse ikke opbruges.
Indhold og aktiviteter
Ungdomsskolens samlede ledelse har påbegyndt
lederudviklingsforløbet Bæredygtige
Arbejdskulturer i efteråret 2017, hvilket allerede
har sat sig strukturelle spor.
Vi er således blevet inspireret til at etablere en
ny struktur for ledelsesmøderne i
ungdomsskolen for at styrke den kollegiale
sparring både i form af flere fælles drøftelser og
som coaching.
Ledelsesmøderne forventes hermed bedre at
kunne bidrage til den nødvendige udvikling af
ungdomsskolen både vedr. indhold og vedr.
personaleledelse.
Vi er ligeledes blevet inspireret til at retænke et
af ungdomsskolens store tilbagevendende
personalearrangementer med henblik på at
styrke sammenholdet og samarbejdet på tværs
af organisationen.
Fremtidens Folkestyre
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#3 Etablere flere intensive læringsforløb som
Læringslokomotivet
Jeg kan gode lide den måde, undervisningen foregår på. Der er meget mere fysisk aktivitet i undervisningen, end jeg er vant til.
På den måde føler jeg, at jeg er blevet bedre til at lære og huske de ting, vi bliver undervist i.
(elev på Læringslokomotivet 2017)

Formål
De intensive læringsforløb tilstræber med udgangspunkt i ungdomsskolens formålsparagraf at fremme livsduelige elever; dvs.
elever som har fået udviklet og udfordret deres evner fagligt, socialt og personligt. Eleverne kender deres egne ressourcer og
begrænsninger, de kan tage ansvar for deres eget liv og har interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.
Indhold og aktiviteter
I de intensive læringsforløb tilbydes eleverne
forskellige læringskanaler, så de bliver
bevidste om og fortrolige med deres mest
effektive læringsstrategier.
Ungdomsskolen er i dialog med
fagsekretariatet om finansiering af flere
intensive læringsforløb via byrådets pulje til
faglig forbedring af fagligt svage elever.
Læringslokomotivet gentages i september
2018. Det er målsætningen, at
ungdomsskolen i partnerskab med
folkeskolerne herudover kan udbyde
matematikcamps, læsecamps og
robusthedscamps m.fl. i skoleåret 2018/19.
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#4 Etablere en erhvervsrettet eliteklasse
Danmark har brug for dygtige faglærte. Vi har brug for mennesker, der både kan bruge hoved og hænder i produktionen, på
kontoret og inden for service og omsorg. Dygtige unge, der både kan tænke kreativt og praktisk, skal være med til at fastholde og
skabe nye arbejdspladser inden for produktions-, anlægs- og serviceerhverv.
(Faglært til fremtiden, 2013)

Formål
Motivere flere elever til at vælge en erhvervsuddannelse.
Skabe en glidende overgang fra grundskole til erhvervsuddannelser.
Give eleverne den bedst mulige baggrund for at blive optaget på og gennemføre en erhvervsuddannelse.
Indhold og aktiviteter
Tilbuddet etableres i et partnerskab mellem
Skanderborg Ungdomsskole, Niels Ebbesen
Skolen, fagsekretariatet B & U,
erhvervsuddannelserne, lokale virksomheder og
arbejdsmarkedets organisationer.
Undervisningen vil være praksisnær og foregå i
autentiske undervisningsmiljøer på NES, på
Finlandsvej 5, på erhvervsuddannelserne og i
lokale virksomheder.
Samarbejdet med lokale virksomheder har bl.a.
til formål at sikre eleverne en elev-/praktikplads
efter grundskolen.
Den erhvervsrettede eliteklasse vil fuldt
implementeret udgøre et integreret treårigt
forløb omfattende 7.-9. klassetrin.
Ungdomsskolen inviterer primo 2018 til
drøftelser af vision, mission og værdier mhp.
realisering af partnerskabet og endeligt udbud af
eliteklassen i skoleåret 2019/20.
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#5 Understøtte etableringen af et bredere og mere
kvalitativt udbud af valgfag
For at imødekomme de ældste elevers forskellige interesser og forudsætninger og øge deres motivation fremrykkes valgfag fra 8.
klasse til 7. klasse med to ugentlige lektioner i det vejledende timetal, og valgfag gøres samtidig obligatorisk.
(fra aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen, 2013)

Formål
Formålet med at inddrage ungdomsskolen vil især være at styrke valgfagsudbuddet med undervisningsforløb, som kan finde sted i
autentiske undervisningsmiljøer, som kan gøre brug af et bredt læringsbegreb, som kan trække på en række forskellige underviserfagligheder og som kan sætte fokus på udviklingen af faglige, sociale, personlige og demokratiske kompetencer.
Indhold og aktiviteter
Ungdomsskolen ønsker at bidrage med valgfag,
som ligger udenfor den traditionelle fagrække og
som understøtter lokale og nationale politiske
målsætninger.
Det kan fx være valgfag, som kan udvikle elevernes
digitale kompetencer som element i 21st century
skills, og valgfag som med en erhvervsrettet toning
og med værkstederne på Finlandsvej 5 som fysisk
ramme kan motivere flere unge til at vælge en
erhvervsuddannelse.
Ungdomsskolen indleder i slutningen af 2017 de
første drøftelser med folkeskolerne mhp.
udbud af de første nye valgfag i skoleåret 2018/19.
Samarbejdet om valgfag forventes indgået med
såvel enkelte folkeskoler som flere skoler i et
distrikt.
Ungdomsskolen vil tilstræbe at involvere
ungdomsuddannelser, kulturinstitutioner,
foreninger og lokale virksomheder i samarbejdet.
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#6 Fortsat udvikling af DMK
Vi kommer ikke med en handleplan eller for at belære de unge. Vi møder dem på deres hjemmebane og er nysgerrige efter, hvem
de er, og hvad de har brug for. På den baggrund har vi mulighed for at stable nogle klubaktiviteter på benene, så de får noget
positivt at mødes om, eller bygge bro til andre fællesskaber, som de kan have glæde af.
(Kasper Christensen, medarbejder DMK)

Formål
Den fortsatte udvikling af DMK har særligt fokus på det sociale forebyggende arbejde i klub- og SSP-regi på tværs af lokale og
institutionelle grænser, så det opsøgende og udførende klubarbejde smelter sammen og bevæges mod en ny klubkultur
Klubber og SSP-samarbejde skal således opleve, at der bliver en fælles kurs mellem hele klubområdet i Skanderborg kommune, og
at indsatser og udfordringer koordineres.
Udviklingen skal styrke Den Matrikelløse Klubs navn og synlighed på tværs af alle klubformer i Skanderborg, så alle klubber tænker
DMK ind som et naturligt element og regner den for en del af sin klubvirksomhed.

Indhold og aktiviteter
Den fortsatte udvikling af
DMK bestemmes af en
række aktiviteter, som
fastlægges med baggrund i
den evaluering af DMK, som
fremlægges medio
december 2017.
Aktiviteterne fastlægges
primo 2018 i samarbejde
med ungdomsklubberne og
SSP.
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#7 Etablere et fritidstilbud for ensomme piger
i alderen 13 til 16 år
Vores tilgang vil være at få jer som forældre på banen, I skal bane vejen og være hjælpere for pigerne. Der skal skabes et trygt
forum, hvor piger og forældre lærer hinanden at kende. Det er ikke noget man kan gøre alene som forældre,
og derfor vil jeg gerne lægge lokaler til og være primus motor i projektet til at starte med.
(Vibeke Bødker, leder Jeksendalskolen)

Formål
Fritidstilbuddet skal forbedre forholdene for piger i alderen 13-16 år, der oplever ensomhed og social eksklusion. Det er målet, at
de unge som konsekvens af projektet skal opleve en positiv forandring i hverdagen i form af mere selvtillid og selvværd samt
bedre muligheder for at opbygge et netværk af sociale relationer.
Indhold og rammer
Fritidstilbuddet faciliteres af Jeksendalskolen men
skal i praksis drives af forældre, som selv har piger i
målgruppen.
Forældrene skal med hjælp fra Jeksendalskolen
opbygge konceptet fra grunden.
Idet fritidstilbuddet også kan favne piger i andre
skoletilbud og andre kommuner, informeres der om
projektet på Autismeforeningens hjemmeside og
facebook-side.
Forældre, som har en ensom pige derhjemme,
inviteres her til deltagelse i et opstartsmøde på
Jeksendalskolen tirsdag d. 9. januar 2018 kl. 19.00.
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#8 Udvikle undervisningen med Iris Connect
Når en lærer er travlt beskæftiget med at undervise og støtte elevernes læreprocesser, kan hun ikke registrere alt,
hvad der sker i rummet. Ja, faktisk ser læreren kun lidt af, hvad der foregår og har derfor et
uklart billede af, hvilken effekt, hendes handlinger har på eleverne.
(lektor Frits Hedegaard Eriksen, VIA University College)

Formål
Udviklingsværktøjet IRIS Connect gør uddannelsesinstitutioner og undervisere i stand til at videooptage, undersøge, udvikle og
dele praksis, at styrke kollegial feedback og samarbejde uafhængigt af tid og sted og at arbejde professionelt med pædagogisk og
didaktisk udvikling.

Indhold og rammer
Omdrejningspunktet i IRIS Connect
er at videooptage undervisning og
anden didaktisk praksis, analysere
den og dele den med andre.
UCS10 og Jeksendalskolen har
tegnet en tre-årig licens på IRIS
Connect, og værktøjet tages i brug
i begyndelsen af 2018.
Fagsekretariatet Børn & Unge
dækker udgifter til tekniske og
pædagogiske kurser.
Det er samtidig aftalt, at
ungdomsskolen formidler
erfaringerne med IRIS Connect til
de øvrige skoler i kommunen.
Den mobile videoteknologi forventes at fremme medarbejdernes
personlige læring og dermed give
eleverne bedre undervisning.
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#9 Kvalificere antimobbestrategien
Skolebestyrelserne skal sikre at få udarbejdet den lovpligtige anti-mobbestrategi med
klare retningslinjer for opsporing og håndtering af mistrivsel hos den enkelte elev.
(Undervisnings- og børneudvalget, september 2017)

Formål
Ungdomsskolens antimobbestrategi skal give retningslinjer for god adfærd og respektfulde relationer både mellem eleverne
indbyrdes og mellem eleverne og lærerne. Antimobbestrategien skal herudover give helt klare retningslinjer for opsporing og
håndtering af mistrivsel hos den enkelte elev.
Indhold og aktiviteter
Jeksendalskolen afholder en temadag i
januar 2018, hvor alle elever på tværs
af alder udarbejder strategier og
handleplaner på baggrund af oplæg fra
en repræsentant fra MaryFonden.
På UCS10 kvalificeres antimobbestrategien i efteråret 2018 i tæt
samarbejde med elevrådet.
Distriktsforum Hørning har besluttet at
udarbejde en fælles trivsels- og
antimobbestrategi for distriktet.
Efterfølgende inviteres en række lokale
aktører – spejdere, forretningsdrivende, idrætsforeninger m.fl. – til
en workshop i foråret 2018 med
temaet: En fælles bæredygtig
trivselskultur for børn og unge i distrikt
Hørning.
Red Barnet deltager i forberedelsen af
workshoppen.
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#10 Endelig etablering af A-gruppen
Elever med en diagnose indenfor ASF (autismespektrumforstyrrelse) og/eller svær ADHD
kan nu søge om et helt nyt tilbud på UCS10 i Skanderborg: A-gruppen.
(fra oplæg om A-gruppen, april 2017)

Formål
A-gruppen skal give eleverne hjælp til
•
personligt at kunne skabe overblik og planlægge, være fleksibel og organisere samt have selvindsigt
•
socialt at kunne danne relationer og forstå samt agere i sociale sammenhænge
•
fagligt at kunne blive stærkere i fagene med fokus på uddannelses- og arbejdsmulighederne
•
at få øget kendskab til og fortrolighed med campusmiljøet og udbuddet af ungdomsuddannelser
Indhold og aktiviteter
A-gruppens målrettede og specialiserede indsats
indebærer tæt voksenstøtte og guidning, et skærmende
skolemiljø, få elever i gruppen og en meget forudsigelig og
struktureret hverdag.
A-gruppen er etableret som forsøgsordning i indeværende
skoleår med økonomisk bistand fra fagsekretariatet Børn
og Unge.
Forsøgsordningen forventes evalueret i foråret 2018 for at
træffe afgørelse om endelig etablering af A-gruppen.
I evalueringen indgår medarbejdere og ledelse fra Låsby
Skoles afdeling D, Min Vej og UCS10 samt fagsekretariatet
Børn og Unge og UU.
I en beslutning om endelig etablering af A-gruppen skal
indgå overvejelser om nuværende og fremtidigt behov,
organisatorisk forankring, ledelsesforhold,
lærersammensætning, ressourcefordeling, visitation samt
faglig rådgivning og sparring.
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#11 Uddannelse i NUSSA
For at børn kan udvikle sig følelsesmæssigt og socialt er det helt afgørende, at de får en tryg og stabil opvækst og bliver mødt af
voksne, som er indlevende og forstående. Det er desværre ikke vilkår, alle børn vokser op med, og for disse børn bliver den
støttende og forebyggende indsats i daginstitutionerne og skolerne helt central.
(www.nussa.dk)

Formål
NUSSA (Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret Social Aktivitet) er et udviklings- og gruppebaseret program, der har til
formål at hjælpe eleverne med at regulere deres arousalniveau, mærke forskel på behag og ubehag, synkronisere sig i kontakt
med andre og mentalisere sig i forhold til omverdenen.
Indhold og aktiviteter
Flere af eleverne i Ungeklassen har
haft meget voldsomme oplevelser i
deres hjemland og under flugten –
oplevelser som har sat dybe spor
og som vil præge deres liv i lang tid.
Eleverne har derfor i særlig grad
behov for at styrke og opbygge
deres følelsesmæssige,
personlighedsmæssige og sociale
ressourcer
Udvalgte lærere i Ungeklassen
gennemgår i efteråret 2017 og
foråret 2018 et kursusforløb i
NUSSA.
Det er forventningen, at eleverne
kan profitere af de efterfølgende
strukturerede gruppesamtaler med
et øget undervisningsudbytte til
følge.
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