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Fritidsundervisningen
Ungdomsskolens formål:
• Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber
• Give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet
• Bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold
• Udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.
Den almene ungdomsskole - fritidsafdelingen
Den almene ungdomsskole er Viborg Ungdomsskoles tilbud om frivillig undervisning for unge fra 7. klasse til
19 årige i Viborg Kommune.
Ungdomsskoletilbuddet skal omfatte følgende:
1.
2.
3.
4.

Den almene undervisning.
Prøveforberedende undervisning.
Specialundervisning.
Særlig tilrettelagt undervisning for unge indvandrere i dansk, engelsk, matematik og samfundsforhold.

Desuden kan tilbuddet omfatte:
5. Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel med henblik på erhvervelse af
knallertkørekort.
6. Heltidsundervisning.
7. Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med Ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens
samlede ungdomspolitik.
Der udarbejdes hvert år et kursustilbud, der uddeles/udsendes til målgruppen ved skolestart i august måned.
Undervisningen starter primo september og slutter ultimo marts – dog følger nogle undervisningstilbud helt
andre terminer.
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Fritids- og Ungdomsklubber
Klubber under dagtilbudsloven
Målsætning og indhold
Fritids-/ungdomsklubberne er omfattet af Viborg Kommunes overordnede børne- og ungdomspolitik ”Lys i
øjnene hos børnene, de unge og de voksne”. Herudover kan Ungdomsskolebestyrelsen formulere yderligere
målsætninger.
Det er Byrådets mål,
•

at alle børn og unge tilbydes samvær med andre børn og unge i sociale fællesskaber i fritiden,

•

at børn og unge indgår i demokratiske processer, hvor indflydelse og medbestemmelse medvirker til,
at de kan tage medansvar og være med til at strukturere deres fritid,

•

at børn og unge udfordres og styrker deres sociale og faglige kompetencer og relationer gennem
fælles oplevelser.

Klubberne er en del af ungdomsskolen.
Der kan dannes forældreråd i alle klubber. Forældrerådet består af mindst 3 forældrevalgte, 1 medarbejderog 1 lederrepræsentant.
Forældrerådene mødes to gange om året til et todelt møde. Første del er et klubmøde og anden del er et
fælles klubrådsmøde for alle klubrådene. Her kan de overordnede principper drøftes.
Forældrerådene er rådgivende for Ungdomsskolebestyrelsen.
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Ungdomsklubber
Klubvirksomheden under ungdomsskoleloven
Klubberne er et sted, hvor der skabes et attraktivt fristed for de unge med mulighed for, at den enkelte kan få
et socialt samvær i fritiden og skabe positive relationer både med andre unge og medarbejderne.
Der arbejdes med medansvar og personlig udvikling for den enkelte.
Det er medarbejdernes/ledernes ansvar at skabe muligheder og oplevelser, som bidrager til de unges
almene dannelse og personlige udvikling - herunder moral, etik, respekt for andre, selvstændighed og
ansvarlighed. Ungdomsklubben skal være med til at udvikle de unges evne til at udnytte livets muligheder og
klare omverdenens krav.
Viborg Ungdomsskole driver 14 ungdomsklubber. Åbningstiden er 1-3 aftener pr uge.
Viborg Ungdomsklub
Karup Ungdomsklub
Frederiks Ungdomsklub
Stoholm Ungdomsklub
Mønsted Ungdomsklub
Sparkær Ungdomsklub
Vestfjends Ungdomsklub
Skals Ungdomsklub
Møldrup Ungdomsklub
Klejtrup Ungdomsklub
Bjerregrav Ungdomsklub
Rødding Ungdomsklub
Hammershøj Ungdomsklub
Ørum Ungdomsklub
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Dagundervisningen – 10. klasse

Viborg Ungdomsskole tilbyder folkeskolens 1-årige 10. klasse i 10. CenterViborg (10CV). Undervisningens
ordning og tilrettelæggelse sker i overensstemmelse med folkeskoleloven, og undervisningen står mål med
den obligatoriske undervisning i folkeskolen. Valgfag kan tilrettelægges i samarbejde med ungdomsskolens
øvrige undervisning. Skoledistriktet for 10. klasse udgøres af hele Viborg Kommune, og befordring sker i
henhold til kommunens vedtagne retningslinjer.
10CV skal bruges som et stabilt afsæt til ungdomsuddannelserne, og 10CV er et fagligt og trygt lærested. På
10CV styrkes den enkelte unges faglige og personlige/sociale kompetencer, og der gennemføres specielle
forløb på og i meget tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne, hvor sigtet er uddannelsesafklaring.
På10CV oplever de unge et rigtigt ungdomsmiljø og med stor indflydelse på egen dagligdag og mulighed for
fordybelse.
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Dagundervisningen - Heltidsundervisning (UP)
Viborg kommune har via Ungdomsskolen et tilbud til unge på 8. – 10. årgang, der af enten faglige eller sociale
årsager ikke modtager undervisning i deres distriktsskole.
Undervisningstilbuddet kan være et fuldt skoletilbud eller et akut skoletilbud, f.eks. for unge der i utide kommer
hjem fra efterskole.
I forbindelse med ændringer i specialstrukturen i 2000 ændrede det daværende tilbud om heltidsundervisning
under ungdomsskoleloven navn til ”SE tilbud for unge”, i daglig tale kaldet ”10. special”, jf. beslutning i Børneog Ungdomsudvalget den 27.09.2000 (sag 144). Lovgivningen og opgaven blev ikke ændret. Børne- og
Ungdomsudvalget ændrede på mødet den 09.04.2013 ”SE-tilbuddet” til igen at være til heltidsundervisning i
ungdomsskolen.
Opgaven skal fortsat være at varetage undervisningen af elever på 8. – 10. årgang, der af faglige eller sociale
årsager ikke modtager undervisning på deres distriktsskole, ligesom tilbuddet fortsat skal modtage elever, der
akut skal i gang med et skoletilbud.
Formålet med heltidsundervisning er at opsamle unge på 8. – 10. årgang, der ikke går i skole og sørge for, at
de igen motiveres for læring, og at de udnytter deres fulde faglige potentiale. Heltidsundervisningen har en
vigtig opgave i at sikre overgang til enten distriktsskolen eller en ungdomsuddannelse, hvor og når det er
muligt. Der er et tæt samarbejde med UU, PPR, SSP og ungeteamet om visitering og opsamling af de unge.
Distriktsskolen er medfinansierende på tilbud, jf. gældende principper på folkeskoleområdet.
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Dagundervisningen - Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU)
EGU er en 2-årig (3-årig) ungdomsuddannelse bestående af dels praktikforløb på arbejdspladser dels
skoleforløb. Uddannelsen er skræddersyet til den enkelte elev, og formålet med den er, at eleven opnår de
nødvendige kvalifikationer og kompetencer til at kunne træde ind på arbejdsmarkedet og/eller gennemføre
en ungdomsuddannelse.
Et introduktionsforløb indleder EGU-uddannelsen på Viborg Ungdomsskole. I dette forløb introduceres de
unge for uddannelses- og erhvervsmuligheder, og de udarbejder en uddannelsesplan i samarbejde med
vejlederne. Uddannelsesplanen skal i løbet af de to år indeholde mindst 20 ugers skolegang og mindst 40
ugers praktik i virksomheder.
Nogle elever har behov for at udvikle personlige og sociale kompetencer for på realistisk vis at kunne indgå i
en uddannelses-/erhvervsmæssig sammenhæng. I ungdomsskolens EGU-kursustilbud træner de unge med
henblik på at udvikle disse kompetencer. Midlet hertil er forskellige typer af faglige udfordringer og
coachende samtaler individuelt og i grupper.
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Dagundervisningen – Forskolen
Forskolen er et uddannelsestilbud i Viborg Kommune, som henvender sig til unge, der har brug for et
kompetenceløft for at kunne klare en ungdomsuddannelse (primært EGU).
Formålet med undervisningen er, at eleverne kan erklæres uddannelsesparate. Dvs. de er mødestabile
og afklarede i forhold til erhvervsvalg. Desuden forberedes de på de krav og forventninger, som de kan
møde fremover i deres uddannelses- og arbejdsliv.
Det faglige indhold består af praktisk arbejde i værkstederne og undervisning i basis-fag som dansk, engelsk
og matematik. Der er værksteder inden for træ- og metal, kreativt, køkken og projektbaseret arbejde.
Der er løbende optag på Forskolen, og de unge ”udskoles”, når de er klar til at starte en
ungdomsuddannelse – et forløb på Forskolen har en varighed mellem 4 og 15 måneder.
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Dagundervisningen – Brobygningsuddannelsen (BBU)
BBU er et udvidet modtagerklassetilbud til 14-18(19) årige unge flygtninge og indvandrere, hvor målet er
folkeskolens afgangsprøver og uddannelsesafklaring/-parathed.
Der er i Viborg Kommune brug for et uddannelsessted, hvor de unge tosprogede dels har mulighed for at
udvikle deres faglige kompetencer og dels kan færdes sammen med andre unge i et ungdomsmiljø, hvor de
gennem samværet omkring aktiviteter oplever en naturlig integration.
De unge tosprogede, som uddannelsen henvender sig til, er i højere grad end andre ungegrupper
marginaliserede i forhold til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse, og i den sammenhæng er BBU
en del af Viborg Kommunes indsats for at nå målet, at 95 % af en ungdomsårgang får en
ungdomsuddannelse.
Formål
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

At give de unge en bred uddannelsesmæssig baggrund for at ruste og motivere dem til videre
uddannelse/beskæftigelse.
At tilbyde de unge den optimale udvikling af den enkeltes kundskaber i dansk, matematik og
engelsk. Målet er 9. kl. niveau, men alt efter den enkelte elevs faglige kompetencer vurderes det
faglige mål i hvert enkelt fag.
At udvikle de unges viden om samfundsforhold, demokrati, uddannelses- og arbejdsmarkedsforhold.
At give de unge mulighed for at komme i brobygning på ungdomsuddannelserne og/eller
virksomhedspraktik, således de kan se sammenhængen mellem Brobygningsuddannelsen og deres
videre liv i Danmark.
At de unge modtager udvidet uddannelsesvejledning.
At give de unge relevante udfordringer, der er med til at styrke deres selvværd.
At give de unge mulighed for at integreres i et miljø sammen med andre unge.
At de unge får oplevelser og erfaringer, der er med til, at de afklares i forhold til deres ønsker og
muligheder for uddannelse/arbejde.
At give de unge indblik i og et forhold til sund levevis
At deltagernes sproglige indlæring og kulturelle tilegnelse foregår i en meningsfuld sammenhæng,
hvor nødvendigheden skærper opmærksomheden.

Målgruppe.
Tilbuddet er henvendt til de unge i alderen 14-18(19) år med en anden etnisk baggrund end dansk, for hvem
en alsidig faglig opkvalificering har betydning. Giver det god mening for de unge at fortsætte i BBU efter det
fyldte 18. år kan muligheden vurderes i samarbejde med Job & Velfærd
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Evaluering/kvalitetsrapport
Ungdomsskolens aktiviteter er anderledes og findes kun på Ungdomsskolen, og beskrivelsen passer derfor
kun delvist med folkeskolens kvalitetsrapporter. Der laves kvalitetsrapport for 10CV, og for de øvrige
afdelinger laves en evaluering ud fra kvalitetsmålene og Lys i Øjnene.
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Befordring
Kriterier for elevbefordring – gældende fra 1. august 2007.
Viborg Kommune tilbyder fri befordring af skoleelever – til og fra skole – efter følgende kriterier.
Afstandskrav:
• 7. – 9. klassetrin mindst 7,0 km
• 10. klassetrin mindst 9,0 km
• Når skolevejen er erklæret trafikfarlig.
Afstanden mellem hjem og stoppested må være halvdelen af ovenstående afstandskriterier.
Viborg Kommune er forpligtet til at tilbyde sygekørsel til folkeskoleelever og til elever på
ungdomsuddannelser.
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Vejledning og samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning
Vejledningen om valg af uddannelse og erhverv tilrettelægges i et samarbejde mellem Viborg Ungdomsskole
og Ungdommens Uddannelsesvejledning, som organisatorisk hører under Jobcentret.
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Samarbejde med Folkeskolerne
Ungdomsskolen samarbejder med samtlige fuldt udbyggede skoler.
Ungdomsskolen tilrettelægger en præsentation af deres fritidstilbud efter aftale med skoleledergruppen.
Enkelte valghold kan oprettes på Ungdomsskolen efter aftale i hvert enkelt tilfælde.
Ud over det almene undervisningstilbud på ca. 100 forskellige fag (ca. 240 undervisningshold), laver
Ungdomsskolen et alsidigt Åben skole tilbud, der støtter op om folkeskoleelevernes udvikling. Heri indgår
bl.a.
-

Talentklasser – et tæt samarbejde med Viborg Kommunes ungdomsuddannelser om
undervisning af elever med særlige forudsætninger fra folkeskolens 8. og 9. klasser. Målet er at
udvikle elevernes kompetencer og udfordre dem på et højt niveau. Undervisningen
tilrettelægges og gennemføres af undervisere fra ungdomsuddannelserne. Talentforløbene
udgør det for et valgfag i folkeskolen.

-

VU-camp – et tilbud til elever i 8. og 9. klasse, der har særlig behov for støtte til den personlige
og sociale udvikling. Projektet er 2-årigt. Der er elever fra 10 forskellige skoler. Der arbejdes
med at øge elevernes selvværd med henblik på at skabe mere stabilitet i tilværelsen og energi i
skoletilgangen. Dette sker bl.a. gennem oplevelser i naturen og ved tilegnelse af værktøjer, der
sikrer, at de bedre kan håndtere dagligdagen. Målet er, at de unge forbliver i et normalt
skoleforløb.

-

Valgfag – et valgfagstilbud til 7.-9. klasse på alle folkeskoler i kommunen, således eleverne får
flere valgmuligheder. Valgfagene placeres på Reberbanen 13/på ungdomsuddannelserne og
afvikles onsdage eftermiddage kl. 15-17. Ungdomsskolens valgfag udgør det for et valgfag i
folkeskolen.

-

Temadage – forskellige læringsforløb, der hovedsagelig fokuserer på børnenes/de unges
personlige og sociale kompetencer.
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Ungdomsskolen som kompetencecenter på ungeområdet
Ungdomsskolen forsøger at udnytte Reberbanen 13s muligheder for at samle forskellige kompetencer i
relation til ungearbejdet i Viborg Kommune. Med de gode faciliteter har Ungdomsskolen en god mulighed
for at arbejde tværfagligt med målgruppen, idet det daglige samvær mellem ungdomsskolens mange
forskellige aktiviteter bevirker, at der er nem adgang til faglig sparring.
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