10. og 11. skoleår på UNGES
Uddannelsescenter
UNGES Uddannelsescenter tilbyder et særligt tilrettelagt undervisningsforløb på 10. og/ eller 11.
skoleår. Formålet er at afklare eleven i forhold til fremtidig uddannelse eller evt. beskæftigelse.
Afklaringsforløb med udgangspunkt i den enkelte
Vi tager afsæt i de kompetencer og konkrete udfordringer, den enkelte unge har, holdt op imod de
forventninger, der stilles til den unge på de videre forløb, som han eller hun skal starte på året
efter, fx. kompetencegivende ungdomsuddannelse, STU eller måske et praktisk
beskæftigelsestilbud
Alle elever får deres egen særligt tilrettelagte forløb med udgangspunkt i de individuelle mål, der
bliver opstillet fra start. Skoleskemaet er således individuelt udarbejdet, og målene evalueres ca.
en gang om måneden.
For nogle elever vil der være fokus på studiefaglige fag såsom dansk, matematik og engelsk, evt.
med det formål efterfølgende at kunne påbegynde en kompetencegivende ungdomsuddannelse
(fx. HF). Typisk indgår e-learning i undervisningsforløbet, hvor vi støtter eleven fagligt med
undervisning, i kombination med møder på Københavns Voksenuddannelsescenter (KVUC). Vi gør
eleven klar til eksamen, som typisk afvikles på KVUC. Desuden samarbejder vi med HF-center og
Teknisk Skole.
Et vigtigt fokus vil også være at indgå i et ungdomsmiljø. Det at være en del af en gruppe af unge
og evt. opnå venskaber med andre unge. Nogle af eleverne kan måske også mødes uden for
undervisningstiden.
For nogle elever vil der være tale om en overgang og afklaring i forhold til videre
uddannelsesforløb på STU, og indholdet vil derfor være individuelt og vil eks. både kunne
indeholde studiefaglige fag (individuelt niveau) samt ikke mindst ADL, eks. undervisning i indkøb
og madlavning, og måske træning i brug af offentlig transport sammen med andre, hvis det er
relevant. Sociale aktiviteter er også en vigtig del af undervisning.
Forløbet vil give eleven:
• Ro til at udvikle sig og mulighed for at opnå den selverkendelse/modenhed, der skal til for
at fortsætte i uddannelsessystemet
• En yderligere afklaring i forhold til uddannelsesvalg og opøvelse af studiefærdigheder
• Mulighed for at udvikle sig fagligt, socialt og personligt
• Mulighed for at deltage i praktikker og brobygningsforløb for de elever, der har behov for og
ønske om dette, og som har kompetencer til dette.
Undervisningsforløb godkendes og visiteres af elevens hjemkommune.

