Tro på dig selv
og på uddannelse!
Det allervigtigste er, at
du opfatter dig som et
menneske,
der kan lære mere.
Derfor træner vi dit
selvværd og styrker din
motivation for at lære
nyt og mere.

FORSKOLEN OG VIBORG KOMMUNE
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).
Varighed:
4-15 måneder.

FORSKOLEN
TIL UNGDOMSUDDANNELSER

Formålet med undervisningen er, at eleverne
kan erklæres uddannelsesparate. Det vil
sige, at de er mødestabile og afklarede i
forhold til erhvervsvalg.
Desuden vil vi forberede dem på de krav og
forventninger, som de kan møde fremover i
deres uddannelses- og arbejdsliv.
Indhold:
Det faglige indhold består af praktisk
arbejde i værkstederne. Vi har værksteder
inden for: Træ- og metalarbejde, kreativt
område, projekt-baseret arbejde. Desuden
indgår der basis-fag som dansk, engelsk og
matematik.

Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 8787 1900

www.viborgungdomsskole.dk/forskolen

Viborg Ungdomsskole er et fælleskab med plads til alle unge i Viborg
Kommune. Vi underviser, styrker og inkluderer alle inden for vores tre
afdelinger: Fritid, 10CV (10. klasse) og Kompetence – og klæder de
unge på til at komme godt videre i livet. ww.viborgungdomsskole.dk

FORSKOLEN

UNGE PÅ VEJ
I UDDANNELSE
Du har talt med dine forældre og
UU-Viborg om bestemte færdigheder, du
skal udvikle. De færdigheder, skal vi
arbejde med i fællesskab.
Derfor skal du deltage i aktiviteter, hvor du er
sammen med nogle få fra holdet
– eller alene for eksempel i praktik.
Vi har stor erfaring med at tage forskellige
hensyn og stille forskellige krav til vore unge i
forskellige aktiviteter.
Vi “skræddersyr” et forløb, hvor du er i centrum.

Fællesskab i uddannelsen

Vi ved også, at det er vigtigt at høre til på et hold,
hvor man har noget til fælles. Derfor skal du også
deltage i fælles aktiviteter med samarbejde og
samvær. Her er samarbejdet i centrum.

HVAD SKAL DER SKE?
Du bliver en del af et hold med op til
16-20 unge. Varigheden aftales individuelt.

Indholdet kan for eksempel være:
• Fælles undervisning i små hold på
Ungdomsskolen
• Produktioner i de praktiske værksteder
(træværksted, metalværksted, kreativt
værksted, køkken)
• Træning i dansk, matematik og engelsk
• Debat om samfund og aktuelle emner
• Motion
• Udvikle personlige- og sociale færdigheder
• Erhvervspraktik/fritidsjob
(Du kan tidligst komme i praktik efter
5 uger). Min. 32 lektioner om ugen.

Bliv klar til
ungdomsuddannelser
Hvem kan deltage?
1. 	Du er mellem 15 og 19 år,
og du skal blive bedre
til bestemte ting, før
du kan starte på en
ungdomsuddannelse
2. 	Du skal og vil gerne
forbedre fx skolefag,
selvtillid, motivation,
samvær og samarbejde

• Brobygning
• Erhvervs- og branchekendskab
• Emneuger

3. 	Du skal indstilles af din
vejleder fra UU-Viborg

• Studietur
• Klub- og hyggeaftener

Hvad er formålet?
At du bliver uddannelsesparat og starter på
Erhvervsgrunduddannelsen (EGU)
eller anden ungdomsuddannelse lige bagefter.

