Slutstatus – af fritidsundervisningen 2011-2012
230 hold med 5336 unge fordelt på 3048 cpr. elever
2011/12 var et aktivt og godt år for fritidsafdelingen i Viborg Ungdomsskole. Med ca. 45 % af målgruppen
som deltager i et eller flere af ungdomsskolens over 100 tilbud havde vi en fremgang på over 9 %. Samtidig nåede vi vores kvalitetsmål, med flere brugere i Ungdomsskolen, samt at komme på den øvre side
af landsgennemsnittet på 42 %. Kvantitet gør det ikke alene, men er et vigtigt parameter når vi ønsker at
være en vigtig aktør i den unges fritidsliv i Viborg kommune. De fleksible og mangfoldige muligheder som
lovgivningen giver ungdomsskolen, forpligtiger. Det er derfor vigtigt, at ungdomsskolen omsætter ord til
handling og dermed leverer en attraktiv vare for den unge.
Undervisningshold og projekter
Ca. 80 ud af 230 hold har været sæsonhold, som har kørt fra midten af september og frem til påske med
undervisning en aften om ugen. Resten af holdene har haft en varighed fra 1 dag til 4 måneder.
I det følgende er der udvalgt en kort beskrivelse af 8 hold/projekter som er gennemført i løbet af 2011/12.
Lektiecafeèr
Giver de unge mulighed for at få hjælp til det daglige skolearbejde - eller at fordybe sig i selvvalgte emner.
Foregik lokalt på 10 grundskoler og på Ungdomsskolen.
VU-camp
Er et 2-årigt tilbud til unge (8. og 9. skoleår), der har særlig behov for støtte til den personlige og sociale
udvikling. Målet er at den unge gennemfører folkeskolen tilfredsstillende og har mod på at gå i gang med
et videre uddannelsesforløb efterfølgende. Der er kørt 2 forløb med i alt 28 elever.
Musicaltalentskolen
Et 2-årigt projekt hvor unge får afprøvet deres talenter på scenen. Det er vigtigt for Musicaltalentskolen
at give unge talenter et sted, hvor de kan få afprøvet deres musiske og dramatiske talenter. I det første år
undervises der i dans, drama og sang. Andet år af projektet fortsættes arbejdet fra 1. år og man arbejder
med opsætningen af en musical på Viborg Teater som får premiere i marts 2013. 27 unge var tilknyttet
projektet i 2011/12.
Talentklasse
27 unge deltog i talentklassen. En klasse med undervisning på højt niveau i både sprog og naturfaglige
fag. Undervisningen foregik på Viborg Gymnasium med undervisere fra gymnasiet og fra Ungdomsskolens
10. klassecenter.
Demokrati
Viborg ungdomsskoles demokratiarbejde har til hensigt at oplære og sikre de unge indflydelse. Ca. 100
unge har deltaget i hvert af de 2 afholdte ”Unge på tinge” hvor ungdomspolitiske emner har været på
dagsordenen i regionsrådssalen. Ca. 10 elever har været med i DUSK-netsamlingerne som er et fælles ungdoms- og demokratiforum for Danmarks Ungdomsskoler. Ungdomsskolen er desuden med i elevrådets
2 årlige samlinger hvoraf den ene er et ”Topmøde” hvor elevrådsrepræsentanter diskuterer med politikere
om relevante problemstillinger fra hverdagen. Ungdomsskolen samarbejder endvidere med Ungdomsrådet
på området.
Partnerskab med folkeskolerne
I samarbejde med folkeskolerne blev der gennemført et fælles elevrådskursus med mere end 50 unge
i efteråret 2011. Dette gentages i indeværende skoleår. 14 folke- og friskoler har elever på et af de 2
VU-Camphold. 10 skoler med ca. 120 elever havde lektiecafe i samarbejde med Ungdomsskolen.
Streetfestival
Viborg Streetfestival blev afholdt i uge 24 (tirsdag til fredag) på Garnisonspladsen ved Viborg
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Ungdomsskole. Festivalen blev afholdt i et samarbejde med Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Festivalen er et tilbud til unge, som tilbydes nye og anderledes idrætsoplevelser. I dagtimerne deltog nogle af
skolernes 5. - 8. klasse i et 1½ timers modul (750 deltagere) og i aftentimerne var der åben for alle kommunens borgere. Elever fra Idrætshøjskolen var instruktører og deltagelsen var gratis. Fredag arrangerede
Ungdomsskolen Viborgmesterskabet i Streetfodbold. 23 hold deltog. Flere end 1000 deltagere var forbi
festivalen i løbet af de 4 dage. Festivalen var støttet af Fritids- og Kulturforvaltningen samt DGI Midtjylland.
Festivalen gentages i maj/juni 2013.
Street Soccer
Et tilbud til alle fodboldinteresserede. Ca. 50 unge har taget imod tilbuddet. Tilbuddet henvender sig først
og fremmest til unge med anden etnisk baggrund. Kendetegnet for mange af dem er at det er første gang
de stifter bekendtskab med ungdomsskolen eller det lokale foreningsliv i det hele taget. Der er træning/
stævne hver søndag på Vestre skole.
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Ungdomsklubberne
15 af kommunens Ungdomsklubber er under Ungdomsskolen. De har fra 1 til 3 åbningsaftener om ugen
og et medlemstal mellem 20 og 105. Det gennemsnitlige fremmøde i klubberne varierede fra 15 til ca. 50.
Klubberne havde åbent fra sidste uge i august og til maj. Klubberne danner ramme om aktiviteter, samvær,
voksenkontakt og hygge. Nogle klubber er også ”fødselshjælper” til ungdomsskolehold ved at de unge får
mulighed for at afprøve aktiviteter i klubben.

Midtvejsevaluering
Midtvejsevaluering er gennemført for at opfange signaler og meninger fra alle unge og ikke kun fra de
unge, der holder ved hele sæsonen ud. Tidspunktet for evalueringen ændrede ikke på det billede af Ungdomsskolen som vi havde fra slutevalueringen året før. Der er stor tilfredshed med udbyttet af undervisningen, medarbejderne og med det sociale fællesskab i Ungdomsskolen. Tallene for Ungdomsskolens informationsniveau viser, at her er der stadig plads til forbedring.
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