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Præsentation af UG
Gruppeordningen UG er to klasser for elever, der aldersmæssigt befinder
sig på 8. og 9. klassetrin. Det er kendetegnende for alle vores elever, at
de har en svær skolegang bag sig - ofte med flere skoleskift og mange af
eleverne har i kortere eller længere tid været i egentlig skolevægring. Af
samme grund spænder elevernes faglige niveau meget bredt - fra 2. til 9
klasses niveau - og med meget store forskelle fra fag til fag. Dette stiller
store krav til undervisningen, da vi på den ene side skal differentiere
undervisningen, så den tilgodeser den enkelte elevs behov og faglige
niveau, men samtidig skal vi også fremme en fællesskabsfølelse og
forberede de unge mennesker på deres videre ungdomsuddannelse, hvor
undervisningen ikke i samme grad er differentieret og hvor den ofte
foregår i plenum. Vores mål med undervisningen er altid, at eleverne skal
oparbejde en så stærk faglighed som mulig og som udgangspunkt
arbejder vi altid hen imod, at eleverne skal have en fuld 9. klasses
afgangsprøve, inden de forlader folkeskolen.
Alle elever er diagnosticeret med en eller flere diagnoser - vi ser ofte
elever med både en ADHD og en form for autismediagnose. Derudover
har vi elever, der lider af angst, depression, tourettes, PDA mm. Derfor
ligger der mange pædagogiske overvejelser bag vores måde at
tilrettelægge dagen på.
Vores hverdag er præget af en fast struktur og en forudsigelighed, hvilket
kommer alle vores elever til gode. I vores møde med de unge mennesker
har vi en meget anerkendende tilgang. Vi arbejder meget på at styrke
elevernes selvtillid og selvværd, men også ved at arbejde med deres
selvindsigt generelt. Dette gør vi både på et meget struktureret plan
gennem samtaler med eleverne, men mest af alt gør vi det i vores daglige
møde med eleverne. Som nævnt er elevernes forudsætninger meget
forskellige og der udarbejdes individuelle handleplaner for hver enkelt
elev, således at vi kan tilpasse den pædagogiske indsats, så den passer til
den enkelte elev.



Gruppens placering og indretning
Vi er beliggende forbindelse med Hedegårdsskolens udskolingsafdeling.
Dette er valgt fordi det giver UG eleverne mulighed for at spejle sig i flere
jævnaldrende elever med større mulighed for at samarbejde med
almenklasserne i udskolingen og at “brobygge” og “udsluse” til, andre
klasser i afdelingen.

Vi har to store klasselokaler til rådighed, hvor alle elever har deres
individuelle plads. I fælleslokalet finder den eksamensforberedende
undervisning sted. I stillerummet er der individuel undervisning.

Endvidere har vi et tredje lokale, med flere funktioner. Her kan den
enkelte elev vælge at sætte sig, hvis han/hun har brug for ekstra ro til at
fordybe sig i det faglige. Endvidere kan lokalet bruges i pauserne til hygge
og spisning. Der er køleskab, mikrobølgeovnen og toaster til fri
afbenyttelse.

Mødetid
Skolen åbner 7.45 og der er altid en voksen, der har tilsyn fra 7.45 -
8.00. Vi oplever ofte, at elever møder tidligere, men vi kan ikke
garantere, at eleverne kan komme ind på skolen før kl 7.45.

Morgenerne er stille og rolige, hvilket giver eleverne god mulighed for lige
at “lande” inden undervisningen starter kl 8.00.



Transport til og fra skole
De fleste elever i UG er selvtransporterende, hvilket vil sige at de selv går,
cykler eller tager med offentlig transport. Enkelte elever kan have bevilget
særlig buskørsel. Her er det vigtigt, at I som forældre giver selskabet
besked ved sygdom eller andet fravær. Hvis der er tale om omlagt
undervisning, giver skolen selskabet besked.

Kommunikation
Det er vigtigt med en tæt og smidig kommunikation mellem
skolen og hjemmene. Som forældre kan I altid få fat i os lærere og
pædagoger via Aula. Derudover er I også meget velkomne til at kontakte
os via telefon og SMS. Er der tale om korte beskeder foretrækker vi SMS -
ellers er det også altid en mulighed at aftale en snak over telefonen. Men
da der er tale om vores private telefoner, så henviser vi til, at
telefonopkald fortrinsvist ligger inden for arbejdstiden - med SMS er vi
mere fleksible omkring tidspunktet.

Vores telefonnumre er:

Morten: 22 56 71 44 (privat)

Henriette: 26 50 49 14 (privat)

Kim: 50 86 30 00 (privat)

Birthe: 29 82 24 03 (privat)

Dagens organisering
Undervisningen starter som udgangspunkt kl 8.00 og følger det kendte
skema. Undervisningen er organiseret i blokke af 90 minutters varighed.
Selvom det ikke fremgår af skemaet, så lægger vi en kort pause ind



halvvejs gennem hver blok. Undervisningen foregår både i klasselokalet
og i faglokaler. De fleste elever følger timetal og fag for deres klassetrin.

Afgangsprøve
Det er målet, at alle elever forlader UG efter 9.klasse med en fuld
afgangsprøve. Hvis dette mål ikke er realistisk, så finder vi en individuel
løsning; fx at eleven kun går til prøve i et eller to fag eller måske helt
undlader at gå til afgangsprøve.

Hvis en elev ikke tager afgangsprøven, så har han/hun mulighed for at gå
til en særlig tilrettelagt prøve, der tager udgangspunkt i netop den
enkelte elevs faglige niveau og forudsætninger. Det skal dog bemærkes,
at en særligt tilrettelagt prøve ikke er kompetencegivende og ikke
kommer på afgangsbeviset.

UU-vejledning, praktik og brobygning
For de fleste af vores elever er UG det sidste stop i deres tid i
folkeskolen. Derfor er det også meget vigtigt, at vi i god tid hjælper
de unge mennesker med at finde ud af, hvor de skal fortsætte deres
ungdomsuddannelse i tiden efter UG. Vi har tradition for at sende elever
ud til et meget bredt udsnit af ungdomsuddannelser - det være sig
gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser, efterskoler, FGU og STU.
For at forberede de unge mennesker bedst muligt, har vi et meget tæt
samarbejde med UU-Vestegnen og med vores UU-vejleder Lotte Højer
Pedersen. Tiden i UG vil give mulighed for både individuel og fælles
brobygning og praktik, ligesom vi hjælper med at få udfyldt
uddannelsesplan, studievalgsportfolio, uddannelsesvalg mm.



Idræt og fysik
I UG har vi både idræt og fysik og fælles for disse fag er, at
undervisningen ligger uden for klassen i hhv skolens idrætshal
og i skolens fysiklokale. I fysik arbejder vi nogle gange med åben ild og
andre gange arbejder vi med farlige væsker. Det er derfor vigtigt, at
eleverne altid følger anvisningerne og udviser en adfærd, der er forenelig
med undervisning i fysiklokalet.

I idræt ser vi meget gerne, at eleverne klæder om før og efter idræt, at
de har indendørssko med, samt at de går i bad efter idræt. Der er
mulighed for at bade alene i et aflukket rum, hvis man ikke er tryg ved at
bade sammen med andre elever. Men da det med omklædning og bad i
det hele taget er meget sårbart og da idræt i dag er et eksamensfag, så
ser vi hellere, at eleverne går med over og deltager på deres eget niveau i
deres normale tøj, end at de helt melder sig ud af idrætsundervisningen.

Der er både en mandlig og en kvindelig idrætslærer til stede i
idrætsundervisningen.

Frokost
For at bevare et godt energiniveau dagen igennem, så er det vigtigt at
eleverne får spist frokost i løbet af dagen. Eleverne er meget velkomne til
at have en klassisk madpakke med. Vi har køleskab både i klasselokalet
og i grupperummet, så maden kan holde sig frisk. Hvis eleverne har mad
med, der skal varmes, så har vi mikrobølgeovn og elkedel til rådighed.
Endelig er det også muligt for eleverne, at gå over i det nærliggende
Hedegårdscenter, hvor der både ligger en Netto, en Rema og også et
pizzaria. Vi vil dog meget gerne opfordre til, at eleverne spiser sundt og
varieret.



Elektronik
I klassen har vi Chromebooks til alle elever. Chromebooken er skolens
ejendom og den er en helt uundværlig del af undervisningen. Derfor
forventer vi, at de unge mennesker passer på den udleverede
Chromebook og behandler den ordentligt.

Derudover har de fleste elever jo i dag en mobiltelefon, som også kan
anvendes i undervisningen. Men vi har en klar forventning om, at
mobiltelefonen i timerne kun bruges til undervisning og at den lægges
væk, når eleverne bliver bedt om det.

Endvidere har vi en stor elektronisk tavle, som også kan tilgå Internettet.
Den må eleverne gerne bruge i pauserne - så længe der udvises hensyn
til de øvrige elever i klassen.

Endvidere har vi en meget klar forventning om, at ingen elektroniske
devices bruges til ulovligheder eller uetiske handlinger som drillerier etc.

Storeklub
Eleverne i UG har tirsdag og torsdag mulighed for at deltage i vores
Storeklub fra kl 14.20 - 15.45. Her hygger vi med lidt madlavning, spil,
musik, snak mm. Det er ganske frivilligt, om man vil deltage og man
tilmelder sig fra gang til gang. En til to gange om året udvider vi
Storeklubben, så den varer en hel aften, hvor vi som ofte spiser noget
pizza sammen og spiller computerspil.

Der er ikke Storeklub i ferierne.

AULA



AULA er vores fælles kommunikationsplatform. Vi kommunikerer primært
via AULA. Her vil I modtage ugeskema og løbende information.Vi vil
jævnligt sende jer billeder af vores dagligdag. Så hold godt øje med
AULA.

Har I brug for hjælp, hjælper vi gerne. Og ellers er der hjælpe at hente
her:

https://aulainfo.dk/guide-til-foraeldre-og-elever/

Nota
Elever i gruppeordningerne har ret til at blive tilmeldt Nota, der er et
digitalt bibliotek. Her kan de tilgå virkelig mange bøger og materiale
digitalt. Hvis I ikke allerede er medlem, kan I rette henvendelse til
klasseteamet og vi vil hjælpe.

Forældremøde og
skole/hjemsamtaler
Mindst en gang om året afholder vi forældremøde og skole/hjemsamtaler.
Derudover afholder vi samtaler løbende efter behov, ligesom I også vil
blive indkaldt til netværksmøder, hvis dette skønnes nødvendigt.

I efteråret inviteres I endvidere til det årlige
revisitationsmøde/udslusningsmøde. Revisitationsmødet skal sikre barnets
fortsatte faglige, sociale og personlige udvikling i tilbuddet. I Ballerup
visiteres barnet for en 3. årig periode med mulighed for derefter at lave
en ny visitation. Dette foregår i et samarbejde mellem skole, hjem og
PPR.

https://aulainfo.dk/guide-til-foraeldre-og-elever/


Handleplaner
Gruppeordningens handleplan er et fortløbende dynamisk
arbejdssredskab, som teamene arbejder kontinuerligt i på
teammøderne, med fokus på elevernes læring fagligt, personligt og
socialt. PPR giver sparring i denne proces.

Dokumentet anvendes til revisitationer og skal give et billede af hvordan
vi arbejder med mål, effekt og evaluering og hvordan eleven udvikler sig i
Gruppeordningen.

Handleplanen indeholder en kort beskrivelse af læringsmiljøet, faktuelle
forhold omkring eleven, en status for året, en tilbageslusningsplan;
indeholdende overvejelser omkring elevens muligheder for deltagelse i
almenmiljøet, samt et elevinterview hvor barnets stemme sikres. Der
udarbejdes mål på baggrund af interviewet, så elevens stemme får
betydning for tilrettelæggelsen af læringsmiljøet.

Selve handleplansdelen indeholder mål, tiltag, effekt og evaluering i
forhold til det faglige, det sociale og det personlige perspektiv, samt for
afprøvning af tilbageslusningspotentialet.

Endelig indeholder handleplanen en Pædagogisk Psykologisk Vurdering
(PPV) udarbejdet af PPR


