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Himmerland
Telefon 99353535 E-mail himmerland@nordjyske.dk  
Adresse Adelgade 56, 9500 Hobro

 {Basic Skills er navnet på et nyt skoletilbud i Rebild Kommune.

 {Det er Rebild Kommunes ungdomsskole, der står for tilbuddet, 
som er målrettet op til 16 skoletrætte unge i 8. og 9. klasse.

 {Skolen åbnede i august i år i Ungecenter Nord i Støvring, men 
der er løbende optag i Basic Skills.

 { Lige nu er der 12 elever tilmeldt, heraf to piger.

 { To lærere er fast tilknyttet Basic Skills, Anne Charlotte Nobel og 
Thomas Bentsen. Helle Bitsch Pedersen er koordinator for ung-
domsskolens skoleafdeling.

 { Eleverne på Basic Skills undervises især i dansk, matematik og 
engelsk, og én dag om ugen skal de ud i praktik.

 { Eleverne arbejder også med deres personlige og sociale kom-
petencer, blandt andet gennem spil.

 {Hver skoledag begynder med fælles morgenmad kl. 8.30.

 {Byrådet har afsat 415.000 kr. årligt til det nye skoletilbud, og 
desuden skal distriktsskolen betale for de måneder, eleven er ind-
skrevet - op til 70.000 kr. for et helt år. 
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REBILD: Emil Staun Carlsen er 
16 år og har gået i kommu-
nens nye skoletilbud Basic 
Skills, siden det åbnede i 
august i år.

Det foregår i Rebild Ung-
domsskole i Støvring og er 
tænkt som et alternativ for 
elever i 8. og 9. klasse, som 
er kørt fast i deres skole-
gang.

For Emil er det især mate-
matikken, der driller. For to 
år siden var han med på Læ-
ringslokomotivet, fire ugers 

intensiv undervisning på en 
camp, som Rebild Ungdoms-
skole også står for.

- Jeg har lidt svært ved ma-
tematik. Derfor syntes min 
gamle skole, det var bedre 
for mig at gå her. Her kan jeg 
få den hjælp, jeg har brug 
for. Vi har ikke så mange fag, 
for eksempel hverken fysik 
eller kristendom. Men jeg 
savner nu at have historie, 
siger han.

Historie er nemlig en inte-
resse, han har dyrket længe.

- Jeg går meget op i sådan 
noget med krig og våben. 
Jeg kan godt finde på at søge 
noget om historie, når vi skal 
læse her. Men det er også 
fint at læse noget andet end 
om krig, for eksempel Gar-
field.

I den ugentlige praktik er 
Emil på Aalborg Museum, 
og det er lige noget for ham.

- Først prøvede jeg at være 
i børnehave her i Støvring, 
men det var ikke så sjovt. Jeg 
syntes, det lød spændende at 
have ansvar for at passe på 
ting fra fortiden. Til foråret 
skal museet lave en udstil-
ling om krig, nemlig den 
kolde krig, fortæller Emil.

Emil bor i Skibsted, og det 
blev faktisk til en opgave i 
matematikundervisningen 
en dag at regne ud, hvor 
lang tid det ville tage Emil at 
komme til Støvring, hvis han 
kun skulle bruge offentlig 
transport:

- Seks timer og 48 minut-
ter! 

Men heldigt for ham kører 
hans mor ham som regel til 
Støvring. Han har tidligere 
gået i skole i Bælum.

Marcel vil gerne være kok
Marcel Simonsen er egentlig 

fra Vesløs i Thy, men det se-
neste godt halve år har han 
boet på børnecentret i Skør-
ping. 

Her fandt man ud af, at det 
nye skoletilbud hos ung-
domsskolen kunne være no-
get for den 17-årige unge 
mand.

- Siden jeg var ni, har jeg 
gerne villet have en kokke-
uddannelse. Og her kunne 
jeg komme i praktik om ons-
dagen i køkkenet på pleje-
hjemmet. Jeg er rimelig glad 
for at være der, siger Marcel 
om arbejdet i Rebild Kom-
munes centrale produkti-
onskøkken på Mastruplund i 
Støvring.

- Jeg har for eksempel prø-
vet at lave brune kartofler, 
frikadeller, kage og småka-
ger. På børnecentret har vi 
også maddag en dag om 
ugen, og jeg har også lavet 

Nu er de ved at 
lære, at de kan, 
hvad de gerne vil
BASIC SKILLS: Emil, Marcel og Viktor lærer allerede mere 
i det nye alternativ til den skolegang, de var kørt fast i  

Marcel Simonsen har drømt om at blive kok, siden han var ni år, og nu er han kommet i praktik i kommunens produktionskøkken.

mad derhjemme, når jeg føl-
te for det. Og så laver vi jo 
også mad her hver dag til 
middag, fortæller Marcel.

Men når man gerne vil væ-
re kok, kræver det også visse 
skolekundskaber. Derfor går 
Marcel nu efter at få en 9. 
klasse-afgangseksamen til 
sommer.

- Jeg har en ordblindesta-
tus-ting, og selv om jeg 
egentlig hellere vil spille på 
computeren, må jeg jo bare 
bide i det sure æble og træne 
i at læse, siger Marcel.

Han har adgang til Nota, 

som er et bibliotek særligt til 
folk med læsevanskelighe-
der, det kan både være ord-
blinde, synshandicappede 
og mennesker med andre 
handicap.

- Vi har læsebånd hver 
morgen, hvor jeg også kan 
bruge Nota, som har et helt 
stort, fedt udvalg. Jeg kan 
for eksempel godt lide Aste-
rix-serien. Jeg er lige ved at 
læse ”Asterix og hans gæve 
gallere”, fortæller Marcel.

Viktor har fået nye venner
Viktor Madsen er 15 år og 

BÆLUM: Rold Skov Orienteringsklub holder juleafslutning i Bælum Sønder-
skov lørdag 7. december, hvor medlemmerne kommer med på en lokalhisto-
risk gåtur med Frank Jeppesen som lokal guide. Siden er der æbleskiver ved 
Bælum Mølle, hvor Henrik Christensen fortæller om møllens historie.

Orienteringsklub juler i Bælum Sønderskov
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Emil Staun Carlsen med et ark regnestykker, for det er især matematik, han har det lidt svært med. I baggrunden lærer Thomas Bentsen.

har gået på Sortebakkesko-
len i Nørager, inden han be-
gyndte i Basic Skills for halv-
anden måned siden.

- Jeg er blevet mobbet, si-
den jeg startede i skolen, 
men det er først nu, jeg får 
mulighed for at slippe væk. 
Ingen gad tage det seriøst og 
hjælpe os, mener Viktor, 
som ligesom Emil og Marcel 
går efter 9. klasse-eksamen 
til sommer. 

Viktor er allerede meget 
glad for skoleskiftet:

- Jeg har fået nye venner. 
Og jeg lærer mere. Det er jo 
en ungdomsskole, så det er 
lidt anderledes. Vi har lidt 
ekstra små pauser, når vi har 
brug for det, men vi laver al-
ligevel mere og får forklaret 
mere. Det er nemmere for os 
at forstå - os, der har svært 
ved at forstå. Danskprøven 
for nylig gik faktisk bedre, 
end jeg havde troet, mulig-
vis fordi jeg læser mere. Det 
er ellers ikke lige mig at læ-
se, jeg vil hellere spille. Men 
matematikprøven snakker vi 
ikke om, siger han med et 
skævt smil.

Viktor glæder sig også til at 
komme i praktik, når ung-
domsskolen har fundet et 
passende sted til ham i sam-

arbejde med kommunens 
jobcenter, fortæller Jens 

- Jeg kunne godt tænke 

mig at køre lastbil engang. 
Der er meget mere i det end 
bare at sidde og slappe af, 

som nogen tror. Man skal 
læsse af og alt muligt og hol-
de øje med det hele, siger 

han.
Jens Skov Jørgensen, le-

der af Rebild Ungdomssko-

le, er ret imponeret af de tre 
unge mænd:

- Der er faktisk en overra-
skende modenhed omkring 
dem. Jeg tror ikke, at så 
mange i en almindelig 9. 
klasse er så meget sporet ind 
på, hvad de gerne vil. Til 
gengæld kan vi bedre hjælpe 
dem med deres problemer 
her i stedet for, at de drukner 
i en stor klasse. Her er plads 
til forskellighed. De får jo 
også roller og ansvar her, 
som betyder noget for deres 
udvikling.

Andet perspektiv gennem spil
En del af undervisningen 
handler om at styrke elever-
nes personlige og sociale 
kompetencer, blandt andet 
gennem spil.

- Det kan give et andet per-
spektiv, når man arbejder 
med konflikter eller træner 
samarbejde. Vi har også 
snakket om at bruge skak, 
fortæller Jens Skov Jørgen-
sen.

I øjeblikket går der 12 ele-
ver i Basic Skills, heraf kun 
to piger. 

Cirka halvdelen undervi-
ses på 8. klassetrin, halvde-
len 9. klasse.

Viktor Madsen kan godt lide at læse, når det må være Garfield.

Der er mere tid til at hjælpe den enkelte elev her i Basic Skills.

Viktor Madsen har ikke gået så længe i det alternative skoletilbud i ungdomsskolen, men han har allerede fået nye venner og lært mere.

 » Jeg har en ordblindestatus-ting, og selv om jeg  
egentlig hellere vil spille på computeren, må jeg 
 jo bare bide i det sure æble og træne i at læse.
MARCEL SIMONSEN, 17 år og elev i Basic Skills

»   Jeg har fået nye venner.  
Og jeg lærer mere. Det er 

 jo en  ungdomsskole, så det  
er lidt anderledes.
VIKTOR MADSEN


