Målgruppen
Specialpædagogisk bistand kan gives til elever, hvis undervisning i den almindelige
klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt.
Der er to primære målgrupper for den kompenserende specialundervisning i 10. klasse
på UngdomsCenter Vejle:



Elever med generelle indlæringsvanskeligheder. At have generelle indlærings
vanskeligheder betyder, at man i forhold til kognitiv udvikling ligger under
normalområdet.
Elever med lettere socio- emotionelle vanskeligheder. Denne elevgruppe
kaldes også ofte elever med adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer.

10+ på UngdomsCenter Vejle
Et godt sted at lære…..
Et godt sted at være…..

Selv om de to grupper er forskellige, kan der hos den enkelte unge ofte være tale om en
kombination af de to vanskeligheder.
I skoleåret 2013/14 er der 15 elever i det specialpædagogiske tilbud i 10. klasse.
Visitation
Visitation til KST tilbuddet i 10. klasse på UngdomsCenter Vejle foretages af det centrale visitationsudvalg. Det bestræbes, at hoveddelen af visitationerne til tilbuddet foretages
på decembervisitationen. Der vil også være mulighed for at visitere elever til tilbuddet
på det centrale visitationsudvalgs visitationer i september, marts og maj.
Spørgsmål vedr. 10+ på UngdomsCenter Vejle
Kontakt:

Jytte Jensen, viceskoleleder, tlf. 2034 9938

Marianne Gjerka, teamleder 10+, tlf. 5341 6243

Susanne Ladefoged, UU-vejleder for 10+, tlf. 2961 0626

10+ på UngdomsCenter Vejle
Nyboesgade 35, 7100 Vejle
Tlf. 7681 4700
Mail: email@ungdomscentervejle.dk
www.ungdomscentervejle.dk

Vejle Kommunes specialpædagogiske tilbud i 10. klasse
UngdomsCenter Vejle
Nyboesgade 35
7100 Vejle

Vision og værdier omkring det inkluderende læringsmiljø på UngdomsCenter Vejle






Alle oplever, at det giver mening at komme i skole hver dag
Alle indgår i meningsfulde faglige og sociale sammenhænge
Alle oplever, at de kan bidrage
Alle skal have mulighed for udvikling og læring
Alle får en positiv relation til en voksen - kontaktlæreren

Vi betragter det som en forudsætning for læring, at undervisningen tilpasses eleven, så
der er balance mellem krav/udfordringer og elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger.
Vi har i medarbejdergruppen kvalificerede og kompetente lærere, der primært varetager
den kompenserende specialundervisningstilbud i 10+. Disse lærere følger eleverne, hvis
det skønnes, at de i dele af undervisningen kan inkluderes i det almene forløb i 10. klasse.
Vi ønsker i skolens hverdag, at ingen eller kun meget få elever kun skal fungere i
specialtilbuddet.
Kvaliteter i vores tilbud
På UngdomsCenter Vejle vil de unge i den kompenserende specialundervisning blive en
del af et skolemiljø, der bl.a. er karakteriseret ved:
 Et anerkendende læringsmiljø med fokus på relationens betydning for udvikling og
læring.
 En godt indarbejdet kontaktlærerordning med tæt støtte, vejledning og opfølgning
 Forpligtende deltagelse i et inspirerende ungdomskulturelt miljø med lærere der kan
og vil arbejde med ungdomsgruppen







Målbevidst arbejde med alle elevers faglige udvikling:

Høj grad af differentiering

Fleksibel struktur med mulighed for fleksibel holddannelse

Hurtig afklaring af den enkeltes forudsætninger

Systematisk arbejde med individuelle faglige målsætninger

Løbende feed-back, evaluering og dokumentation

Individuelle støttemuligheder på holdene
Målbevidst arbejde med elevernes personlige og sociale kompetencer og holdninger
til i langt højere grad at tage ansvar i forhold til deres uddannelse og udvise tillid til
egne muligheder.
Praktisk /musiske udfordringer med fordybelse i interesseområder. Der vælges
halvårligt mellem 10-13 temaprojekter. Temaprojekterne medvirker til at give tillid
til egne muligheder. De er med til at skabe det ungdomskulturelle miljø, og de giver
mulighed for at prøve sig selv af indenfor et evt. kommende uddannelses- eller
arbejdsområde.
Afklaring omkring og forberedelse til at komme videre i en ungdomsuddannelse

Organisering - hvordan ser hverdagen ud
I hverdagen vil den fagdelte undervisning i dansk, matematik og engelsk efter individuel
vurdering foregå på mindre hold med lærere, der har særlige kompetencer omkring den
kompenserende specialundervisning. I det omfang det vil være en fordel for den enkelte,
vil nogle af eleverne i 10+ med støtte kunne indgå på faghold i den almene undervisning
i 10. klasse på UngdomsCenter Vejle.
Den praktisk musiske undervisning på skolen er tilrettelagt som halvårlige temaprojekter. Eleverne vælger her efterår og forår mellem en lang række temaprojekter indenfor
områderne:

Science og miljø

Medier og kommunikation

Kreativitet, kunst og design

Samfund, sprog, kultur og mennesker

Krop, bevægelse og sundhed

Musik, dans og drama
I denne del af undervisningen indgår eleverne i 10+ på lige fod som de øvrige elever i
10. klasse evt. med nødvendig støtte. På samme vis indgår eleverne i 10+ i den obligatoriske undervisning i ”Krop & bevægelse”.
Eleverne i 10+ danner deres egne kontaktgrupper med 6-8 elever. Til hver kontaktgruppe
er der tilknyttet en kontaktlærer. Kontaktgruppen og kontaktlærerfunktionen er den samme som i det almene 10. klassetilbud, dog med en mindre gruppe. 10+ eleverne knyttes
til en storgruppe i det almene forløb klasse og deltager i den sammenhæng på lige fod i
storgruppemøder og øvrige fællesarrangementer på skolen.
Vejledning og uddannelsesafklaring
Eleverne i 10+ vil på samme vis som skolens øvrige elever blive knyttet til en UUvejleder med henblik på vejledning og uddannelsesafklaring. Eleverne kan deltage i de
øvrige uddannelsesafklarende aktiviteter, der finder sted på UngdomsCenter bl.a. brobygning og praktikforløb, uddannelsesdag og arbejde med Obligatorisk Selvvalgt Opgave. Desuden har eleverne i 10+ efter behov mulighed for ekstra uger både i brobygning
og eller praktik.
Afgangsprøver
10+ giver mulighed for at gå til afgangsprøver. I dialog med lærere og UU-vejleder afgøres det omkring den enkelte elev og dennes forældre, om eleven skal gå til afgangsprøve
i et eller flere fag.

