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Formål

Praktiske oplysninger:

Projektet har til formål at udføre en målrettet indsats overfor børn i alderen 12-15 år, som
har brug for nogle faste holdepunkter i deres hverdag, således risikoen for uhensigtsmæssig adfærd formindskes. Tillige at åbne dørene op for børnene til en række forenings- og
klubaktiviteter, som børnene evt. vil fortsætte med at komme til.

Henvisning foregår ved henvendelse til Ungdomsskolen, hvorefter projektmedarbejderen
vurderer henvisningen og afholder en visitationssamtale med ansøgeren og dennes forældre.
I alle tilfælde udfyldes et skema i samarbejde med forældre, skole eller evt. Familieafdeligen,
hvor der skal stå relevante oplysninger om den unge, således at projektmedarbejderen, kan
tage højde for forskellige vanskeligheder og ressourcer hos hvert barn. Beslutning om optagelse tages af projektmedarbejderen i samråd med ungdomsskolelederen, ud fra en vurdering af
den enkelte ansøger og gruppens sammensætning, således et optimalt udbytte for alle i gruppen bliver tilstræbt.

Målgruppe
Målgruppen kan bl.a. være børn der:
• er trætte af at gå i skole
• ikke rigtig har nogle fritidsinteresser
• har lyst til mere indhold i fritiden
• har lyst til at prøve noget sjovt og spændende
• har lyst til/behov for en stabil voksenkontakt

Barnet kan tilmeldes for et halvt år ad gangen (august–februar eller februar-juli) og kan efter
endt periode genindstilles til næste periode.
Der kan dog foregå løbende visitation til gruppen og der kan i perioder være venteliste.
Indstillingsskemaet kan downloades fra www.ungdomsskolen.frederikshavn.dk
For at barnet vil få udbytte af deltagelse skal den enkelte være indstillet på at:
•
•
•
•
•

passe sin skolegang
være forberedt til og deltage aktivt i aktiviteterne
udvise positiv adfærd overfor de andre i gruppen og overfor voksne
møde stabilt
melde afbud ved fravær

Klasselæreren/forældrene er den unges kontaktperson til projektet og der er løbende samarbejde mellem skole, hjem, projektmedarbejder og evt. familieafdeling, således evt. problemer kan kommes i forkøbet eller tackles så hensigtsmæssigt som muligt.
Der afholdes som minimum et opfølgningsmøde i slutningen af forløbet, hvor projektmedarbejderen indkalder de relevante parter.

Metode:
Gruppen mødes 3 gange ugentligt (mandag, onsdag og fredag), i tidsrummet fra kl. 14-17,
hvor børnene bliver afhentet på deres skoler af ungdomsskolens projektmedarbejder og derfra med bus tager ud til forskellige fritidsaktiviteter i foreninger og klubber i Frederikshavn. Det
kan fx være brandskolen, brydning, sejlads, skydning, klatring, boksning rollespil og boldspil.
Foruden selve aktiviteten vil de unge også blive inddraget i andre aktiviteter, som projektmedarbejderen i ”Efter kl. 14.00” har planlagt.

Yderligere oplysninger om projektet kan fås på Frederikshavn Ungdomsskole hos projektmedarbejder Mikal Toft tlf. 29 17 87 39 eller Christian Risom tlf. 29 63 03 25

