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Invitation til 
samarbejde

Igennem en del år har Ungdomsskolen i Greve tilbudt samarbejdsmulighe-
der til kommunens folkeskoler. Ikke mindst lærere fra kommunens skoler 
har udtrykt sig positivt om samarbejdet, og rigtig mange klasser/elever har 
derfor gjort brug af kurserne, der har været tilrettelagt af Ungdomsskolen.

I kraft af Folkeskolereformen er det i endnu højere grad blevet aktuelt, 
at Ungdomsskolen tilbyder samarbejde omkring en række kurser og fag 
- og at folkeskolen bruger disse tilbud. Den enkelte folkeskoles ledelse 
opfordres derfor til at indgå en ”Forpligtende samarbejdsaftale” med Ung-
domsskolen om de forskellige tilbud (fag/emner) i denne folder - Herefter 
kan skolens lærere tage kontakt til Ungdomsskolen f.eks. for at lave en 
konkret aftale om en kursusdato.

OBS: Begrænset antal kurser! - Indgåelse af ”Forpligtende Samarbejds-
aftale” samt efterfølgende tilmelding til de enkelte tilbud bør derfor ske så 
hurtigt som muligt!

Tilbud om samarbejder

Timeløse  fag

Den  åbne  skole

Faglig  fordybelse

4
4
4

Obligatoriske  emner

Forpligtende  samarbejder
4
4
4 Undervisning   i  et  Ungemiljø

- Forpligtende samarbejder
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Kurserne foregår i ungemiljøet i Greve UngdomsCenter, hvor de unge kan fordybe 
sig i dagens emne uden ringetider og andre ”forstyrrelser”. I pausen midt på dagen 
vil der være mulighed for at købe lidt spiseligt og drikkeligt i UngdomsCentrets 
café. Kontakt ungdomsskolen (usk@greve.dk) og bestil kurset til klassen.

LektieCaféer foregår på de forskellige folkeskoler og ScienceCamp foregår i Sorø.

Kontakt os (usk@greve.dk) snarest og få en snak eller en aftale om nedenstående 
samarbejdsmuligheder.

Indhold i denne folder:

Tilbud til skoleklasser
 Sexualundervisning (7., 8. og 9. klasse)........................... side 3
 Projekt Respekt (7. og 8. klasse)...................................... side 3
 Sig og vis hvad du mener (8. klasse)................................ side 4
 Dramakursus (7. og 8. klasse)........................................... side 4
 Konflikthåndtering i klassen (7. og 8. klasse).................... side 5
 Førstehjælp (7., 8. og 9. klasse)........................................ side 8
 Demokra’ Hvaffor noget (7., 8. og 9. klasse)..................... side 10
LektieCafé/Lektieværksted
 LektieCafé/LektieVærksted (7., 8. og 9. klasse)................ side 9
MasterClas
 Matematik med udfordringer (8. og 9. klasse).................. side 6
 Sciencecamp på Sorø Akademi (8. og 9. klasse)............. side 7
 Meet a Challenge - in English (9. klasse).......................... side 7
ElevDemokratiPakke
 Elevråd i Greve, Kursus for FællesElevråd og
 Elevrepræsentant i skolebestyrelsen................................ side 11

Tilbud om samarbejde

Eleverne skal inddrages i skolebestyrelsen gennem to repræsentanter. Men mange 
elever mangler viden om skolebestyrelsens opgaver og arbejde til at kunne deltage 
optimalt og bidrage med gode og brugbare ideer.
Med dette kursus uddannes de elever, der er valgt ind i skolebestyrelsen, til at hånd-
tere denne opgave.
Hvornår: Torsdag d. 23. oktober 2014 kl. 9:00-ca. 13:00.
Kurset foregår i UngdomsCentret.

Elevrepræsentant i skolebestyrelsen

På kurset vil elevrådets medlemmer få al den viden, der er nødvendig for at få et 
velfungerende elevråd op at stå. De vil altså få en basal viden om deres rettigheder 
som elevråd, og viden om vedtægter, dagsordener mm. Derudover giver kurset in-
spiration til at finde ud af, hvad jeres elevråds vision skal være og hjælp til at føre 
dette ud i livet.
Kurset henvender sig til skolens elevråd for ”de store”/f.eks. 6.-9. kl.trin - nye såvel 
som mere erfarne elevråd.
Hvornår: Uge 39 - kl. 9:00-14:00. Hvert elevråd får mulighed for at komme på kur-
sus en af dagene. Kurset foregår i UngdomsCentret. Kontaktlæreren behøver ikke 
at deltage på kursusdagen.

Elevrådskurser i Greve

ElevDemokratiPakke

- Et tilbud til kommunens fælleselevrådsre-
præsentanter.
Kurset skal sikre, at FællesElevrådet 
kommer godt fra start. Rådet skal gerne 
forholdsvis hurtigt og nemt i gang med 
deres arbejde. Repræsentanterne vil blandt 
andet få en grundlæggende indsigt i elev-
rådsarbejdets rammer, viden om vedtægter, 
dagsordener mm.
Hvornår: Mandag d. 27. oktober 2014
kl. 9:00 - ca. 14:00 i UngdomsCentret.

Kursus for
Fælleselevrådet

De unge i Greve skal være aktive bor-

gere i et demokratisk samfund. Derfor 

er arbejdet med elevindflydelse på 

kommunens skoler vigtigt.

Demokratipakken består af de tre kur-

ser på denne side – og vil være en god 

basispakke for at sikre en aktiv elevind-

flydelse på den enkelte folkeskole.

Spørgsmål: Erik Jensen

ElevDemokratiPakke
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Kurset handler om sundhed og trivsel og varer én skoledag.
Formål: At inspirere eleverne til at tage ansvar for egen og andres trivsel.
Beskrivelse: Hvad vil det sige at have respekt for egen og andres krop, psyke 
og seksualitet? På kursusdagen veksles der mellem dialog og aktive øvelser om 
bl.a. trivsel, samarbejde og normalitet. I en tid, hvor forventninger, individualisme 
og eksponering af ydre kvaliteter fylder meget i de unges hverdag, kan det være 
svært for de unge at føle sig gode nok, som de er. Vi introducerer eleverne til de 
handle- og rådgivningsmuligheder, der findes i skolen og samfundet, så de aktivt 
kan gøre en forskel for egen og andres trivsel.
Kurset arrangeres i samarbejde med Ungdomsbyen, København
Hvornår/hvor:
2014: On. 12., to.13., fr. 21., to.27. eller fr. 28. november,
kl. 9:00-13:30 UngdomsCentret, Greve
Lærerkursus: Ti. 2. september 2014, kl. 13:00-16:00
i Ungdomsbyen/Global Platform, Fælledvej 12, København N
Tilmelding: Hurtigst muligt, dog senest ma. 18.08.2014
på mail til: usk@greve.dk
Spørgsmål: Erik Jensen

Projekt Respekt 

Kursus for 7. og 8. klasse

I samarbejde med Sex & Samfund, tilbyder Greve Ungdomsskole, at din klasse 
kan gennemføre den obligatoriske sexualundervisning her. Vi tilbyder sexualun-
dervisning, rettet mod aldersgruppen i din klasse. Kurset bliver gennemført af 
en af Sex & Samfunds uddannede undervisere. Læreren skal normalt ikke være 
i klassen, mens undervisningen foregår. Inden kursusdagen vil klassen modtage 
forberedende materiale til brug i undervisningen.
Hvornår/hvor: 
2014: Ma. 15., ti. 16., on. 17., to.18. eller fr. 19. september 
          Ma. 20., ti. 21., on. 22., to. 23. eller fr. 24. oktober
2015: ma. 12., ti. 13., on. 14., to. 15 eller fr.16. januar
          Ma. 26., ti. 27., on. 28., to. 29. eller fr. 30. januar
Alle dage kl. 9:15 - ca. 12:45 i UngdomsCentret, Greve
Tilmelding: Hurtigst muligt, dog senest fredag 5.09.2014
på mail til: usk@greve.dk
Spørgsmål: Thomas Frithioff

Sexualundervisning
Kursus for 7., 8. og 9. klasse

Er demokrati noget, der kun foregår på Christiansborg? Hvordan får vi 
unge til aktivt at bruge demokratiet?
På kursusdagen udfordres klassens elever gennem øvelser og diskussion 
til at blive bevidste om deres egen situation i forhold til rettigheder, pligter 
og ansvar. Hvad kan man gøre hvis man f.eks. gerne vil fremføre sin sag 
for kommunens politikere? 
Hvornår/hvor:
2014: Ti. 25, on. 26. to. 27. november, ma. 1., ti. 2., eller on. 3. december, 
kl. 9:00 -ca. 14:00 i UngdomsCentret, Greve.
Tilmelding: Hurtigst muligt, dog senest fredag d. 5.09.2014
på mail usk@greve.dk
Spørgsmål: Erik Jensen

Demokra’ Hvaffor noget? 
Kursus for 7., 8. og 9. klasse

”Jeg fik mulighed for at observere 
min klasse og fik nye informationer 
om eleverne og deres samspil” 

Klasselærer for 8b

”Jeg håbede på ny inspiration 
- det fik jeg!” 

Lærer for 9a
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Kurset er et intensivt kursus for elever i skuespil. Varighed: 3 skoledage.
Formål: At give eleverne og klassen redskaber som de kan bruge til, at fremføre en 
forestilling. 
Beskrivelse: Under kyndig vejledning af Greve UngdomsCenters meget kompetente 
dramainstruktør, vil eleverne og klassen som helhed, få introduktion og redskaber, som 
klassen kan bruge til fremførsel af en forestilling.
Eleverne vil samtidig blive styrket i deres selvtillid i, at stå og optræde foran andre. 
Klassen vil også lære, at fremstå og optræde som gruppe. Undervisningen vil blive 
tilrettelagt i forhold til den enkelte klasses behov.
Hvornår/hvor:  Efter aftale. Kurserne holdes i UngdomsCentret, Greve.
Tilmelding: Begrænset antal kurser, så lav aftale hurtigst muligt dog senest fredag d. 
26.09.2014 på mail usk@greve.dk
Spørgsmål: til Thomas Frithioff

Dramakursus
Kursus for 7. og 8. klasse

Lær bedre kommunikation gennem bevægelse og coaching. Kurset varer én skoledag.
Formål: Dette kursus giver eleverne mere tillid til deres egne evner til at tale og kom-
munikere. Gennem øvelser, lege og forskellige sjove teknikker, som forener moderne 
coachingteknikker med teaterøvelser, udvikler kurset ikke kun elevernes sproglige fær-
digheder men også deres selvtillid og kropskontrol.
Undervisningen foregår på engelsk, men det eleverne erfarer/lærer kan også bruges 
i andre sammenhænge; blandt andet ved på egen krop at opleve, hvordan de ord, 
vi bruger i vores dagligdag, påvirker vores fremtidige handlemuligheder. Underviser: 
Instruktør Stuart Lynch.
Hvornår/hvor:
2015: Ti. 24., on. 25. eller to. 26. marts, kl. 9:00-13:00
i UngdomsCentret, Greve
Tilmelding: Hurtigst muligt, dog senest fre. 30.01.2015
på mail til: usk@greve.dk
Spørgsmål: Erik Jensen

Sig og vis hvad du mener
- in English
Kursus for 8. klasse Ungdomsskolen tilbyder folkeskolerne et samarbejde omkring oprettelse af 

en LektieCafé/et LektieVærksted for skolens ældste elever.

Hvis det er formålstjenligt, kan Ungdomsskolen eventuelt ansætte en under-
viser fra folkeskolen til at varetage undervisningen på LektieCaféen/Lektie-
Værkstedet.

Normalt vil LektieCaféen/LektieVærkstedet foregå med to lektioner en ugent-
lig eftermiddag i perioden september-april.

Oprettelse kræver en gensidig samarbejdsaftale mellem folkeskolen og Ung-
domsskolen.

Tilmelding: Hurtigst muligt på mail til: usk@greve.dk
Spørgsmål: Erik Jensen

LektieCafé/LektieVærksted
For 7., 8. og 9. klasse

”Det er godt at være et andet sted 
end skolen. Det gav inspiration...” 

Elev fra 8a på Dramakursus

”Nu ved jeg hvad det vil sige at være 
medborger” 

Elev fra 9b på Demokra’ Hvarfor noget

”Godt med en dag, hvor vi får snak-
ket meget og vi kan fordybe os” 

Elev fra 8c på Konflikthåndtering
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Hvornår er nok nok? Et konflikthåndteringskursus, der sætter fokus på grænser i klas-
seværelset og styrkelse af klassens sociale liv. Kurset foregår én dag i UngdomsCen-
tret. Som forberedelse deltager læreren på et forkursus, der foregår i Ungdomsbyen, 
København.
Formål: At bevidstgøre eleverne om, at de alle har et medansvar for det sociale liv i 
klassen.
Beskrivelse: På elevkurset sættes fokus på den del af konflikthåndteringen, der hand-
ler om at sætte egne grænser - uden at bruge fysisk eller verbal vold – og om at 
være opmærksom på andres grænser. Desuden arbejdes der med øvelser, der styrker 
samarbejdet i klassen. Bliver det respekteret, når nogen i klassen sætter grænser? 
På lærerkurset præsenteres pædagogikken bag elevkurset, elementer fra elevdelen 
afprøves, og der gives forslag til, hvordan der kan arbejdes videre med konflikthånd-
tering i klassen.
Kurset arrangeres i samarbejde med Ungdomsbyen, København
Hvornår/hvor:
2014: Ti. 4., on. 5., to. 6. eller fre. 7. november, kl. 9:00-13:30
i UngdomsCentret, Greve
Lærerkursus: Ti. 9. september 2014 kl. 9:00-15:00
i Ungdomsbyen/Golbal platform, Fælledvej 12, København N.
2015: Ma. 2., ti. 3., on. 4., to. 5. eller fr. 8. marts, kl. 9:00-13:30 
i UngdomsCentret, Greve
Lærerkursus: Ti. 13. januar 2015 kl. 9.00-15.00
i Ungdomsbyen/Golbal platform, Fælledvej 12, København N.
Tilmelding: Hurtigst muligt, dog senest fre. 15.08.2014
på mail til: usk@greve.dk
Spørgsmål: Erik Jensen

Konflikthåndtering i klassen
Kursus for 7. og 8. klasse

Kurset er et førstehjælpskursus og varer én skoledag (ca. 6 timer).
Formål: At give eleverne et grundlæggende kendskab til livred-
dende førstehjælp, som gør dem i stand til, at yde førstehjælp 
korrekt, beslutsomt og effektivt ved en ulykke.
Beskrivelse: Der er brug for at flere kan redde liv i Danmark. De 
seneste tal fra Dansk Hjertestopregister viser, at der kun bliver 
givet livreddende førstehjælp i fire ud af ti tilfælde af bevidnede 
hjertestop. Overlevelsen stiger til det tredobbelte, når der bliver 
givet livreddende førstehjælp ved hjertestop.
Undervisning i livreddende førstehjælp har været obligatorisk i fol-
keskolen, som en del af færdselslære, siden 2005. Vi tilbyder et 
grundlæggende førstehjælpskursus, rettet mod aldersgruppen i 
din klasse. Fokus på kurset, er lagt på hjerte- og lungeredning og 
de grundlæggende principper for livreddende førstehjælp. Kurset 
bliver gennemført af en professionelt uddannet instruktør.
Der tilbydes endvidere genopfriskning og overbygning for klasser, 
der tidligere har været på kursus i førstehjælp i Ungdomsskolen.
Hvornår/hvor:
2014: Ma. 29., ti. 30. september, - on. 1., to. 2., fr. 3. oktober, ma.  
17., ti. 18., on. 19., to. 20., fr. 21. november.
2015: Ma. 19., ti. 20., on. 21., to. 22., fr. 23. januar, ma. 2., ti. 3., 
on. 4., to. 5., fr. 6. februar.
Alle kursusdage: Kl. 8:30-ca.14:30 i UngdomsCentret, Greve
Tilmelding: Hurtigst muligt, dog senest fredag d. 5.09.2014
på mail usk@greve.dk
Spørgsmål: til Thomas Frithioff

Førstehjælp
Kursus for 7., 8. og 9. klasse

”Rigtig godt afsæt til at fortsætte 
arbejdet i klassen” 

Klasselærer  for 7b

”Højt fagligt niveau”
Lærer  for 8b
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ScienceCamp på Sorø Akademi
Er du vild med naturvidenskab og forskning, og kunne du 
tænke dig at lære mere om moderne teknologi - om diagnosti-
cering af sygdomme og jordskælv/tsunamier?

Så er denne Camp sikkert noget for dig! Ud over spændende 
undervisning og seje eksperimenter i nye lækre lokaler, får du mu-

lighed for hyggeligt samvær med andre unge, som også er interes-
serede i naturvidenskab.

Campen foregår på Sorø Akademi – Vi tager sammen dertil tirsdag morgen og kommer 
hjem onsdag eftermiddag. Overnatning foregår på ”Talenthotellet Frederik VI”.
Ungdomsskolen skal aftale med din folkeskole, at du kan få fri til Campen.
Hold: 12904 - Tirsdag d. 20. - onsdag d. 21.01.15 - For 9. klasseelever.
Tilmelding senest søndag d. 7. december 2014.

Hold: 12905 - Tirsdag d. 27. - onsdag d. 28.01.15 - For 8. klasseelever.
Tilmelding senest søndag d. 7. december 2014.
Deltagerpris: 100,00 kr., der dækker undervisning, transport, kost og logi.

Mere MasterClass
Udover de omtalte MasterClass-tilbud må du meget gerne gøre 
dine elever opmærksom på Ungdomsskolens MasterClass-tilbud, 
der foregår i elevernes fritid:
• ForfatterKursus
• Advanced English
• RobotScience
• Cool litteratur
Læs mere på vores hjemmeside: www.ungdomsskolen.greve.dk

Meet a Challenge - in English
Har du dygtige engelskelever i 9. klasse?, Så er de engelske sprogdage ”Meet a Chal-
lenge” et godt supplerende tilbud til disse elever.
Eleverne vil komme til at tale og høre engelsk intensivt i selskab med gæstelærere fra 
engelsktalende lande rundt om i verden.
Eleverne vil tillige møde andre unge fra skoler i kommunen og sammen med dem få 
udfordret deres evner på flere forskellige måder. Gennem foredrag og forskellige aktivite-
ter, der hele tiden foregår på engelsk, får eleverne oplevelser, som de kan bruge i deres 
fortsatte arbejde med det engelske sprog.
Eleven skal turde sige noget på engelsk under de 3 sprogdage og være parat til at af-
prøve sig selv i nye sammenhænge.
Sprogdagene foregår i UngdomsCentret i dagtimerne d. 28.-30. oktober 2014, hvor de 
så skal have fri fra almindelige skoletimer.
Elever skal udfylde et ansøgningsskema om at blive optaget på de engelske sprogdage, 
og elevens engelsklærer skal anbefale optagelse på kurset! Der er kun et begrænset 
antal pladser.
Endeligt program og ansøgningsskemaer sendes til folkeskolerne i september og kan 
downloades fra Ungdomsskolens hjemmeside.
Hold: 11904 - UngdomsCentret

Matematik med
udfordringer
To dage hvor der dyrkes matematik!!! - Har du elever med 
særlig interesse for matematikken? I de to matematikdage 
arbejder eleverne på computer og undersøger geometri i forbindelse med funktioner og 
algebra: Geogebra. Der arbejdes også med trigonometri, parabler, simulering med klas-
sisk geometri samt boksplot i statistik. Elever vil bl.a. opdage, hvor smart det er at have 
en skabelon til problemregning! Elever kan medbringe egen computer eller evt. medbrin-
ge en lånt en fra sin folkeskole. Kursusdagene foregår i UngdomsCentret i dagtimerne, 
hvor eleven får fri fra almindelige skoletimer. Kurset er for elever i 8. eller 9. klasse, og de 
skal udfylde et ansøgningsskema om at blive optaget på de to matematikdage. Der er 
kun et begrænset antal pladser! Matematiklæreren i folkeskolen skal på ansøgningsske-
maet kommentere/anbefale elevens ansøgning til kurset. Skemaet sendes til skolerne og 
kan downloades fra Ungdomsskolens hjemmeside.

Hold: 11907 - Tirsdag d. 11. - onsdag d. 12. november 2014 - For 9. klasseelever
Tilmelding senest søndag d. 26. oktober 2014.

Hold: 12906 - Tirsdag d. 10. - onsdag d. 11. februar 2015 - For 8. klasseelever
Tilmelding senest søndag d. 18. januar 2015.

http://www.ungdomsskolen.greve.dk
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skal udfylde et ansøgningsskema om at blive optaget på de to matematikdage. Der er 
kun et begrænset antal pladser! Matematiklæreren i folkeskolen skal på ansøgningsske-
maet kommentere/anbefale elevens ansøgning til kurset. Skemaet sendes til skolerne og 
kan downloades fra Ungdomsskolens hjemmeside.

Hold: 11907 - Tirsdag d. 11. - onsdag d. 12. november 2014 - For 9. klasseelever
Tilmelding senest søndag d. 26. oktober 2014.

Hold: 12906 - Tirsdag d. 10. - onsdag d. 11. februar 2015 - For 8. klasseelever
Tilmelding senest søndag d. 18. januar 2015.
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Hvornår er nok nok? Et konflikthåndteringskursus, der sætter fokus på grænser i klas-
seværelset og styrkelse af klassens sociale liv. Kurset foregår én dag i UngdomsCen-
tret. Som forberedelse deltager læreren på et forkursus, der foregår i Ungdomsbyen, 
København.
Formål: At bevidstgøre eleverne om, at de alle har et medansvar for det sociale liv i 
klassen.
Beskrivelse: På elevkurset sættes fokus på den del af konflikthåndteringen, der hand-
ler om at sætte egne grænser - uden at bruge fysisk eller verbal vold – og om at 
være opmærksom på andres grænser. Desuden arbejdes der med øvelser, der styrker 
samarbejdet i klassen. Bliver det respekteret, når nogen i klassen sætter grænser? 
På lærerkurset præsenteres pædagogikken bag elevkurset, elementer fra elevdelen 
afprøves, og der gives forslag til, hvordan der kan arbejdes videre med konflikthånd-
tering i klassen.
Kurset arrangeres i samarbejde med Ungdomsbyen, København
Hvornår/hvor:
2014: Ti. 4., on. 5., to. 6. eller fre. 7. november, kl. 9:00-13:30
i UngdomsCentret, Greve
Lærerkursus: Ti. 9. september 2014 kl. 9:00-15:00
i Ungdomsbyen/Golbal platform, Fælledvej 12, København N.
2015: Ma. 2., ti. 3., on. 4., to. 5. eller fr. 8. marts, kl. 9:00-13:30 
i UngdomsCentret, Greve
Lærerkursus: Ti. 13. januar 2015 kl. 9.00-15.00
i Ungdomsbyen/Golbal platform, Fælledvej 12, København N.
Tilmelding: Hurtigst muligt, dog senest fre. 15.08.2014
på mail til: usk@greve.dk
Spørgsmål: Erik Jensen

Konflikthåndtering i klassen
Kursus for 7. og 8. klasse

Kurset er et førstehjælpskursus og varer én skoledag (ca. 6 timer).
Formål: At give eleverne et grundlæggende kendskab til livred-
dende førstehjælp, som gør dem i stand til, at yde førstehjælp 
korrekt, beslutsomt og effektivt ved en ulykke.
Beskrivelse: Der er brug for at flere kan redde liv i Danmark. De 
seneste tal fra Dansk Hjertestopregister viser, at der kun bliver 
givet livreddende førstehjælp i fire ud af ti tilfælde af bevidnede 
hjertestop. Overlevelsen stiger til det tredobbelte, når der bliver 
givet livreddende førstehjælp ved hjertestop.
Undervisning i livreddende førstehjælp har været obligatorisk i fol-
keskolen, som en del af færdselslære, siden 2005. Vi tilbyder et 
grundlæggende førstehjælpskursus, rettet mod aldersgruppen i 
din klasse. Fokus på kurset, er lagt på hjerte- og lungeredning og 
de grundlæggende principper for livreddende førstehjælp. Kurset 
bliver gennemført af en professionelt uddannet instruktør.
Der tilbydes endvidere genopfriskning og overbygning for klasser, 
der tidligere har været på kursus i førstehjælp i Ungdomsskolen.
Hvornår/hvor:
2014: Ma. 29., ti. 30. september, - on. 1., to. 2., fr. 3. oktober, ma.  
17., ti. 18., on. 19., to. 20., fr. 21. november.
2015: Ma. 19., ti. 20., on. 21., to. 22., fr. 23. januar, ma. 2., ti. 3., 
on. 4., to. 5., fr. 6. februar.
Alle kursusdage: Kl. 8:30-ca.14:30 i UngdomsCentret, Greve
Tilmelding: Hurtigst muligt, dog senest fredag d. 5.09.2014
på mail usk@greve.dk
Spørgsmål: til Thomas Frithioff

Førstehjælp
Kursus for 7., 8. og 9. klasse

”Rigtig godt afsæt til at fortsætte 
arbejdet i klassen” 

Klasselærer  for 7b

”Højt fagligt niveau”
Lærer  for 8b
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Kurset er et intensivt kursus for elever i skuespil. Varighed: 3 skoledage.
Formål: At give eleverne og klassen redskaber som de kan bruge til, at fremføre en 
forestilling. 
Beskrivelse: Under kyndig vejledning af Greve UngdomsCenters meget kompetente 
dramainstruktør, vil eleverne og klassen som helhed, få introduktion og redskaber, som 
klassen kan bruge til fremførsel af en forestilling.
Eleverne vil samtidig blive styrket i deres selvtillid i, at stå og optræde foran andre. 
Klassen vil også lære, at fremstå og optræde som gruppe. Undervisningen vil blive 
tilrettelagt i forhold til den enkelte klasses behov.
Hvornår/hvor:  Efter aftale. Kurserne holdes i UngdomsCentret, Greve.
Tilmelding: Begrænset antal kurser, så lav aftale hurtigst muligt dog senest fredag d. 
26.09.2014 på mail usk@greve.dk
Spørgsmål: til Thomas Frithioff

Dramakursus
Kursus for 7. og 8. klasse

Lær bedre kommunikation gennem bevægelse og coaching. Kurset varer én skoledag.
Formål: Dette kursus giver eleverne mere tillid til deres egne evner til at tale og kom-
munikere. Gennem øvelser, lege og forskellige sjove teknikker, som forener moderne 
coachingteknikker med teaterøvelser, udvikler kurset ikke kun elevernes sproglige fær-
digheder men også deres selvtillid og kropskontrol.
Undervisningen foregår på engelsk, men det eleverne erfarer/lærer kan også bruges 
i andre sammenhænge; blandt andet ved på egen krop at opleve, hvordan de ord, 
vi bruger i vores dagligdag, påvirker vores fremtidige handlemuligheder. Underviser: 
Instruktør Stuart Lynch.
Hvornår/hvor:
2015: Ti. 24., on. 25. eller to. 26. marts, kl. 9:00-13:00
i UngdomsCentret, Greve
Tilmelding: Hurtigst muligt, dog senest fre. 30.01.2015
på mail til: usk@greve.dk
Spørgsmål: Erik Jensen

Sig og vis hvad du mener
- in English
Kursus for 8. klasse Ungdomsskolen tilbyder folkeskolerne et samarbejde omkring oprettelse af 

en LektieCafé/et LektieVærksted for skolens ældste elever.

Hvis det er formålstjenligt, kan Ungdomsskolen eventuelt ansætte en under-
viser fra folkeskolen til at varetage undervisningen på LektieCaféen/Lektie-
Værkstedet.

Normalt vil LektieCaféen/LektieVærkstedet foregå med to lektioner en ugent-
lig eftermiddag i perioden september-april.

Oprettelse kræver en gensidig samarbejdsaftale mellem folkeskolen og Ung-
domsskolen.

Tilmelding: Hurtigst muligt på mail til: usk@greve.dk
Spørgsmål: Erik Jensen

LektieCafé/LektieVærksted
For 7., 8. og 9. klasse

”Det er godt at være et andet sted 
end skolen. Det gav inspiration...” 

Elev fra 8a på Dramakursus

”Nu ved jeg hvad det vil sige at være 
medborger” 

Elev fra 9b på Demokra’ Hvarfor noget

”Godt med en dag, hvor vi får snak-
ket meget og vi kan fordybe os” 

Elev fra 8c på Konflikthåndtering
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Kurset handler om sundhed og trivsel og varer én skoledag.
Formål: At inspirere eleverne til at tage ansvar for egen og andres trivsel.
Beskrivelse: Hvad vil det sige at have respekt for egen og andres krop, psyke 
og seksualitet? På kursusdagen veksles der mellem dialog og aktive øvelser om 
bl.a. trivsel, samarbejde og normalitet. I en tid, hvor forventninger, individualisme 
og eksponering af ydre kvaliteter fylder meget i de unges hverdag, kan det være 
svært for de unge at føle sig gode nok, som de er. Vi introducerer eleverne til de 
handle- og rådgivningsmuligheder, der findes i skolen og samfundet, så de aktivt 
kan gøre en forskel for egen og andres trivsel.
Kurset arrangeres i samarbejde med Ungdomsbyen, København
Hvornår/hvor:
2014: On. 12., to.13., fr. 21., to.27. eller fr. 28. november,
kl. 9:00-13:30 UngdomsCentret, Greve
Lærerkursus: Ti. 2. september 2014, kl. 13:00-16:00
i Ungdomsbyen/Global Platform, Fælledvej 12, København N
Tilmelding: Hurtigst muligt, dog senest ma. 18.08.2014
på mail til: usk@greve.dk
Spørgsmål: Erik Jensen

Projekt Respekt 

Kursus for 7. og 8. klasse

I samarbejde med Sex & Samfund, tilbyder Greve Ungdomsskole, at din klasse 
kan gennemføre den obligatoriske sexualundervisning her. Vi tilbyder sexualun-
dervisning, rettet mod aldersgruppen i din klasse. Kurset bliver gennemført af 
en af Sex & Samfunds uddannede undervisere. Læreren skal normalt ikke være 
i klassen, mens undervisningen foregår. Inden kursusdagen vil klassen modtage 
forberedende materiale til brug i undervisningen.
Hvornår/hvor: 
2014: Ma. 15., ti. 16., on. 17., to.18. eller fr. 19. september 
          Ma. 20., ti. 21., on. 22., to. 23. eller fr. 24. oktober
2015: ma. 12., ti. 13., on. 14., to. 15 eller fr.16. januar
          Ma. 26., ti. 27., on. 28., to. 29. eller fr. 30. januar
Alle dage kl. 9:15 - ca. 12:45 i UngdomsCentret, Greve
Tilmelding: Hurtigst muligt, dog senest fredag 5.09.2014
på mail til: usk@greve.dk
Spørgsmål: Thomas Frithioff

Sexualundervisning
Kursus for 7., 8. og 9. klasse

Er demokrati noget, der kun foregår på Christiansborg? Hvordan får vi 
unge til aktivt at bruge demokratiet?
På kursusdagen udfordres klassens elever gennem øvelser og diskussion 
til at blive bevidste om deres egen situation i forhold til rettigheder, pligter 
og ansvar. Hvad kan man gøre hvis man f.eks. gerne vil fremføre sin sag 
for kommunens politikere? 
Hvornår/hvor:
2014: Ti. 25, on. 26. to. 27. november, ma. 1., ti. 2., eller on. 3. december, 
kl. 9:00 -ca. 14:00 i UngdomsCentret, Greve.
Tilmelding: Hurtigst muligt, dog senest fredag d. 5.09.2014
på mail usk@greve.dk
Spørgsmål: Erik Jensen

Demokra’ Hvaffor noget? 
Kursus for 7., 8. og 9. klasse

”Jeg fik mulighed for at observere 
min klasse og fik nye informationer 
om eleverne og deres samspil” 

Klasselærer for 8b

”Jeg håbede på ny inspiration 
- det fik jeg!” 

Lærer for 9a
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Kurserne foregår i ungemiljøet i Greve UngdomsCenter, hvor de unge kan fordybe 
sig i dagens emne uden ringetider og andre ”forstyrrelser”. I pausen midt på dagen 
vil der være mulighed for at købe lidt spiseligt og drikkeligt i UngdomsCentrets 
café. Kontakt ungdomsskolen (usk@greve.dk) og bestil kurset til klassen.

LektieCaféer foregår på de forskellige folkeskoler og ScienceCamp foregår i Sorø.

Kontakt os (usk@greve.dk) snarest og få en snak eller en aftale om nedenstående 
samarbejdsmuligheder.

Indhold i denne folder:

Tilbud til skoleklasser
 Sexualundervisning (7., 8. og 9. klasse)........................... side 3
 Projekt Respekt (7. og 8. klasse)...................................... side 3
 Sig og vis hvad du mener (8. klasse)................................ side 4
 Dramakursus (7. og 8. klasse)........................................... side 4
 Konflikthåndtering i klassen (7. og 8. klasse).................... side 5
 Førstehjælp (7., 8. og 9. klasse)........................................ side 8
 Demokra’ Hvaffor noget (7., 8. og 9. klasse)..................... side 10
LektieCafé/Lektieværksted
 LektieCafé/LektieVærksted (7., 8. og 9. klasse)................ side 9
MasterClas
 Matematik med udfordringer (8. og 9. klasse).................. side 6
 Sciencecamp på Sorø Akademi (8. og 9. klasse)............. side 7
 Meet a Challenge - in English (9. klasse).......................... side 7
ElevDemokratiPakke
 Elevråd i Greve, Kursus for FællesElevråd og
 Elevrepræsentant i skolebestyrelsen................................ side 11

Tilbud om samarbejde

Eleverne skal inddrages i skolebestyrelsen gennem to repræsentanter. Men mange 
elever mangler viden om skolebestyrelsens opgaver og arbejde til at kunne deltage 
optimalt og bidrage med gode og brugbare ideer.
Med dette kursus uddannes de elever, der er valgt ind i skolebestyrelsen, til at hånd-
tere denne opgave.
Hvornår: Torsdag d. 23. oktober 2014 kl. 9:00-ca. 13:00.
Kurset foregår i UngdomsCentret.

Elevrepræsentant i skolebestyrelsen

På kurset vil elevrådets medlemmer få al den viden, der er nødvendig for at få et 
velfungerende elevråd op at stå. De vil altså få en basal viden om deres rettigheder 
som elevråd, og viden om vedtægter, dagsordener mm. Derudover giver kurset in-
spiration til at finde ud af, hvad jeres elevråds vision skal være og hjælp til at føre 
dette ud i livet.
Kurset henvender sig til skolens elevråd for ”de store”/f.eks. 6.-9. kl.trin - nye såvel 
som mere erfarne elevråd.
Hvornår: Uge 39 - kl. 9:00-14:00. Hvert elevråd får mulighed for at komme på kur-
sus en af dagene. Kurset foregår i UngdomsCentret. Kontaktlæreren behøver ikke 
at deltage på kursusdagen.

Elevrådskurser i Greve

ElevDemokratiPakke

- Et tilbud til kommunens fælleselevrådsre-
præsentanter.
Kurset skal sikre, at FællesElevrådet 
kommer godt fra start. Rådet skal gerne 
forholdsvis hurtigt og nemt i gang med 
deres arbejde. Repræsentanterne vil blandt 
andet få en grundlæggende indsigt i elev-
rådsarbejdets rammer, viden om vedtægter, 
dagsordener mm.
Hvornår: Mandag d. 27. oktober 2014
kl. 9:00 - ca. 14:00 i UngdomsCentret.

Kursus for
Fælleselevrådet

De unge i Greve skal være aktive bor-

gere i et demokratisk samfund. Derfor 

er arbejdet med elevindflydelse på 

kommunens skoler vigtigt.

Demokratipakken består af de tre kur-

ser på denne side – og vil være en god 

basispakke for at sikre en aktiv elevind-

flydelse på den enkelte folkeskole.

Spørgsmål: Erik Jensen

ElevDemokratiPakke
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Invitation til 
samarbejde

Igennem en del år har Ungdomsskolen i Greve tilbudt samarbejdsmulighe-
der til kommunens folkeskoler. Ikke mindst lærere fra kommunens skoler 
har udtrykt sig positivt om samarbejdet, og rigtig mange klasser/elever har 
derfor gjort brug af kurserne, der har været tilrettelagt af Ungdomsskolen.

I kraft af Folkeskolereformen er det i endnu højere grad blevet aktuelt, 
at Ungdomsskolen tilbyder samarbejde omkring en række kurser og fag 
- og at folkeskolen bruger disse tilbud. Den enkelte folkeskoles ledelse 
opfordres derfor til at indgå en ”Forpligtende samarbejdsaftale” med Ung-
domsskolen om de forskellige tilbud (fag/emner) i denne folder - Herefter 
kan skolens lærere tage kontakt til Ungdomsskolen f.eks. for at lave en 
konkret aftale om en kursusdato.

OBS: Begrænset antal kurser! - Indgåelse af ”Forpligtende Samarbejds-
aftale” samt efterfølgende tilmelding til de enkelte tilbud bør derfor ske så 
hurtigt som muligt!

Tilbud om samarbejder

Timeløse  fag

Den  åbne  skole

Faglig  fordybelse

4
4
4

Obligatoriske  emner

Forpligtende  samarbejder
4
4
4 Undervisning   i  et  Ungemiljø

- Forpligtende samarbejder
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