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LÆRINGSCAMP GLADSAXE
En folder til forældre
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Kære forælder

Vi glæder os til at møde og arbejde sammen med dit barn på Læringscamp 
Gladsaxe. Der er ingen tvivl om, at det bliver et lærerigt forløb med masser 
af spændende og udfordrende oplevelser.

På Læringscamp Gladsaxe spiller vi hinanden gode og har særligt fokus på 
at lære de unge at lære. Vi tager højde for, at alle har forskellige drømme, 
ambitioner og forudsætninger, og vi fokuserer på netop det, som giver de 
unge energi til at igangsætte en faglig og personlig udvikling. 

Nye venskaber, større tro på egne evner og øget faglighed er nogle af de 
ting, som de unge får med i bagagen fra Læringscamp Gladsaxe. Derudover 
er der fokus på at udvikle og fastholde gode læringsstrategier, så de unge på 
sigt kan starte på og gennemføre en ungdomsuddannelse. 

På Læringscamp Gladsaxe genfinder eleverne deres motivation og lyst til 
læring. Vi arbejder meget med både den enkelte og relationer, og gennem 
dette oplever de unge sig i ny positiv, lærende rolle, som bliver forstærket i 
gruppen. 

Læringscamp Gladsaxe består af en række camps (en introcamp, en 
hovedcamp, en lokal campdag og to eftercamps). Når de unge ikke er på 
Læringscamp, går de i skole, som de plejer.

Du kan læse mere om Læringscamp Gladsaxe på de næste sider, og vil du 
vide mere, er du altid velkommen til at sende en mail til projektleder Henrik 
Veiergang på: henvei@gladsaxe.dk eller ringe på: 26361042.
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Hvem kan deltage på Læringscampen?

Læringscamp Gladsaxe henvender sig til alle folkeskoleelever i 7. klasse, 
som har nogle faglige, personlige eller sociale udfordringer, de gerne vil 
arbejde med.
For at forløbet kan blive en succes, er det en forudsætning, at de unge har 
lyst til at være en del af Læringscamp Gladsaxe og gerne vil deltage aktivt 
gennem hele forløbet.

Opbygning af Læringscamp Gladsaxe

Læringscamp Gladsaxe består af en introcamp, en hovedcamp, en række 
udviklingsdage og to eftercamps. Derudover er elevens skolegang den 
samme som altid.

Introcamp
Den første camp er en introcamp, og den løber over to dage. På campen 
gives der en grundig introduktion til forløbet, og de unge lærer hinanden 
og det pædagogiske personale at kende. Derudover gennemfører de unge 
forskellige opgaver, og der opstilles personlige læringsmål for forløbet.

Hovedcamp
Hovedcampen varer fem dage. På campen får de unge et fagligt boost 
samtidig med, at der arbejdes videre med de personlige målsætninger. 
Det gennemgående fokus er på udvikling af læringsstrategier, konkrete 
redskaber til at håndtere aktuelle faglige, personlige og sociale udfordringer 
samt selvalgte workshops.
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Udviklingsdage 
(lokalt i Gladsaxe)
Imellem hovedcamp og eftercamp er der nogle udviklingsdage uden 
overnatning. På de enkelte dage arbejdes der med at håndtere udfordringer, 
som eleverne aktuelt står over for eller har mødt siden hovedcampen. Der 
vil også være prøveforberedende øvelser, hvor de unge lærer gode strategier, 
der skal hjælpe dem i forbindelse med test- eller prøvesituationer.

Eftercamp 1
I starten af 8. klasse deltager de unge på en minicamp, der strækker sig over 
to døgn. På campen samles der op på, hvordan det går med at fastholde og 
benytte læringsstrategierne hjemme i den unges egen klasse.

Eftercamp 2
På den sidste camp, som varer to døgn, samles der op på resultater og 
erfaringer fra forløbet. Derudover inviteres forældre til et arrangement, 
hvor anvendelse og fastholdelse af læringsstrategierne er på dagsorden.

En dag på Læringscamp Gladsaxe

Det er vigtigt, at alle ved, hvad der skal ske i løbet af forløbet, og 
der er derfor fokus på struktur og genkendelighed i opbygningen og 
tilrettelæggelsen af campdagene.

Eksempel på en dag

7.00:  Godmorgen

7.15-7.45: Morgentræning/bevægelse

7.45-8.00: Bad

8.00-8.30: Morgenmad

8.30-9.00: Morgensamling og dagens program

9.00-11.00: Fag - mat/dansk/problemløsning

11.00-11.15: Frugt/pause

11.15-13.15: Fag - mat/dansk/problemløsning

13.15-14.15: Frokost og pause

14.15-16.15: Fag - mat/dansk/problemløsning

16.15-16.45: Pause - evt. mobiltid

16.45-17.30: Holdtid 

17.30-18.30: Aftensmad

18.30-18.45: Aftensamling

18.45-21.00: Selvvalgte workshops - fx krea,   

  boldspil, mountainbike og 

  faglig fordybelse 

21.00-21.30: På værelset

21.30:  Godnat og ro på alle værelser
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Hvordan kan du hjælpe?

Ambitionen er, at flere unge bliver bedre til at håndtere faglige og 
personlige udfordringer, og det er derfor vigtigt, at du som forælder er 
rustet til at støtte op omkring denne udvikling. Overordnet handler det om 
at sikre, at de gode vaner og strategier fastholdes og udvikles både under og 
efter forløbet. I den forbindelse har vi udarbejdet en række råd, som du kan 
anvende for at hjælpe dit barn med at få mest ud af Læringscamp Gladsaxe.

Gode råd
Bliv klædt på til at støtte dit barn ved at deltage i forældrearrangementer.

Vær opmærksom på tidsfrister og hjælp dit barn med at overholde aftaler.

Kontakt det pædagogiske personale på Læringscamp Gladsaxe, hvis der 
opstår forskellige udfordringer.

Vær nysgerrig og spørg interesseret ind til, hvad dit barn har lært gennem 
forløbet.

Samarbejde og brobygning

For at vi kan fastholde den positive udvikling hos de unge, er brobygningen 
mellem Læringscamp Gladsaxe og hverdagslivet vigtig. Centralt i 
brobygningsindsatsen står samarbejdet mellem forældre, personalet på 
Læringscamp Gladsaxe og folkeskolerne i Gladsaxe Kommune. Personalet 
på Læringscamp Gladsaxe er lærere og pædagoger fra de unges skoler, så du 
vil højst sandsynligvis genkende et ansigt eller to i personalegruppen.

Alle folkeskoler i Gladsaxe Kommune arbejder med synlig læring, og det 
samme gør Læringscamp Gladsaxe. Det betyder, at de unge nemmere kan 
overføre de værktøjer og strategier, de får på Læringscamp Gladsaxe, til 
undervisningen på deres egne skoler.
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Information og involvering af forældre

Du vil som forælder til en ung på Læringscamp Gladsaxe løbende modtage 
information omkring dit barns trivsel og udvikling. 

Derudover vil du blive inviteret til en række forskellige arrangementer, hvor 
du sammen med andre forældre bliver rustet til at give dit barn den bedste 
støtte. Der vil være plads til sparring omkring håndtering af forskellige 
udfordringer. 

Vi glæder os til at se jer!
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