Efter kl. 14

Vejen
videre?

Et anderledes tilbud
i Frederikshavn Kommunes
Ungdomsskole

10. klassecenter

MÅLGRUPPE
Målgruppen kan bl.a. være unge, der:
• har lyst til mere indhold i fritiden
• ikke profiterer nok af skolens tilbud
• ikke har nogle fritidsinteresser
• har lyst til at være mere aktiv i fritiden
• har lyst til/ behov for en stabil voksenkontakt

FORMÅL
Efter kl. 14 er møntet på unge mellem 12
og 15 år, som har brug for en struktureret
eftermiddag, hvor forskellige aktiviteter
er det fælles tredje. Aktiviteter som har til
formål at åbne dørene op for de unge til
en række foreninger og klubber.
Desuden er formået med Efter kl. 14
at den unge:
• tilegner sig, og træner, sociale færdigheder
• opbygger venskaber og nye relationer
• styrker sit selvværd og sin selvtillid
• får lyst til relationer og aktiviteter i
hverdagen

METODE
• Efter kl. 14 mødes 3 gange ugentligt
(mandag, onsdag og fredag) i tidsrummet fra ca. kl. 13.15 – 17.00. Indstillingen sker for et halvt år ad gangen
(august-februar og februar-juni) – der
er løbende optag.
• Efter kl. 14 har base i Frederikshavn og
aktiviteter tager primært udgangspunkt
herfra.
• De unge bliver, som udgangspunkt,
hentet på skolen af ungdomsskolens
projektmedarbejder, og derfra tager de
med bus ud til forskellige fritidsaktiviteter i klubber og foreninger i Frederikshavn.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

NB: Såfremt den unge har skolegang/bor
uden for Frederikshavn sker afhentning/
aflevering kun efter forudgående aftale
mellem distriktsskolen og Ungdomsskolen.
Ungdomsskolen vil, om nødvendigt, dække
udgifter til offentlig transport.
Eksempler på aktiviteter i Efter kl. 14:
Brydning, Boksning, Fiskeri, MTB, Droneflyvning, Rollespil/brætspil, Boldspil
Brandskolen Badminton, Svømmehallen,
GPS løb og E-sport.

FORVENTNINGER TIL DEN UNGE
• Udvise positiv adfærd.
• Være forberedt til dagens aktivitet og
deltage aktivt i den.
• Møde stabilt.
• Holde aftaler.
• Passe sin skolegang.
• Melde afbud ved fravær.
(Kan kun gøres af forældrene eller skolen).

• Indstillingen til Efter kl. 14 kan ske gennem skolen, Familieafdelingen /socialrådgiver, Familien i Centrum eller anden
relevant fagperson.
• Indstillingen af den unge skal ske i tæt
samarbejde mellem hjemmet, skolen og
den unge.
• Den unge indstilles for et halvt år ad
gangen. (august – februar eller februar
– juni)
• Indstillingsskemaet sendes til projektlederen (se mailadresse på indstillingsskemaet).
• Projektleder og –medarbejder gennemgår indstillingerne. Projektmedarbejderen tager kontakt til hjemmet og skolen,
hvorefter der tages beslutning om den
unge ville kunne profitere af tilbuddet.
• Der er løbende optag - venteliste kan
forekomme.
• Efter kl. 14 følger skolernes ferieplan.
• Skolen, klasselæreren/kontaktpersonen
og hjemmet er vigtige samarbejdspartnere i forhold til at den unge får det
optimale udbytte af forløbet.
• Der afholdes, efter behov, løbende
samtaler med skolen og hjemmet.
• Efter forløbet laves en statusudtalelse,
på den unge, som sendes til skolen og
hjemmet.
Indstillingsskema findes på
www.ungdomsskolen.frederikshavn.dk
Projekter
Efter kl. 14
(Her finder du også brochuren om
Efter kl. 14).

YDERLIGERE OPLYSNINGER OM EFTER KL. 14 KAN FÅS VED HENVENDELSE TIL
Projektmedarbejder Søren Edelsten
Mobil: 2917 8739
srad@frederikshavn.dk
Projektleder Christian Risom
Mobil: 2963 0325
chrr@frederikshavn.dk

NB:Undervisningstimetallet for eleven opretholdels via underskrift fra forældre og
skoleleder, der på indstillingen tilkendegiver, at tilbuddet er meningsgivende for den
enkelte unge og undervisning er henlagt til ungdomsskoleregi.
Undervisningstimerne udvides for eleven og understøttes af §5 stk. 5, hvor loven
understøtter, at eleven kan modtage supplerende undervisning og fravige undervisningstiden, hvis det er til elevens bedste.
Understøttende undervisning i §16a sigter bla. mod, at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel. Indholdet i
ovenstående tilbud understøtter denne læring.
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