
Vi har fokus på mange 
måder at lære på

Undervisningen afspejler, at 
alle lærer på forskellige måder. 

Derfor tilbydes eleverne 
forskellige læringskanaler, så 
de selv kan blive bevidste om 
og fortrolige med deres mest 

effektive læringsstrategier.

Vi skaber gode fysiske 
og mentale læringsmiljøer

Positive forventninger, 
motivation og støtte er 

centralt i Læringslokomotivet, 
da trivsel er en væsentlig 
forudsætning for faglig 

succes. 

Vi vægter udvikling af person-
lige og sociale kompetencer
Arbejdet med personlige og 

sociale kompetencer har en af-
gørende betydning for elevernes 

trivsel, selvtillid og faglige ud-
vikling. Den rette støtte og vejled-
ning skal medvirke til, at eleverne 
udvikler sig fagligt, personligt og 

socialt.



LÆRINGSLOKOMOTIVET
- et intensivt læringsforløb i ungdomsskoleregi

Læringslokomotivet er et intensivt læringsforløb for unge i  7. og 8. klasse, der er i risiko for ikke 
at blive vurderet uddannelsesparate. Læringslokomotivet afvikles i Rebild Ungdomsskole i et tæt 
og forpligtende samarbejde med folkeskolerne i Rebild Kommune. Læringslokomotivet startede 
ud i 2017 som et to-årigt nationalt projekt i samarbejde med Ungdomsskoleforeningen og med 
støtte fra Egmont Fonden. Efter den to-årige projektperiode er finansieringen af Læringsloko-
motivet overgået til Rebild Kommune, suppleret med en betaling fra de deltagende skoler.

Formål
Læringslokomotivets formål er at styrke de unges faglige niveau inden for dansk og matematik 
og udvikle deres personlige og sociale kompetencer. Målet med det intensive læringsforløb er 
at kickstarte en udviklingsproces hos ikke-uddannelsesparate unge og løfte dem fagligt, socialt 
og personligt, så de i 8. klasse kan blive erklæret uddannelsesparate til en ungdomsuddannelse. 

Målgruppe
Målgruppen er drenge og piger i 7. og 8. klasse med et fagligt efterslæb i dansk og matematik 
samt udfordringer personligt og socialt. Det er unge, som har mistet troen på sig selv i et ud-
dannelsesperspektiv, men udviser en vilje til at forandre dette. Den unge skal have forudsætnin-
ger for at deltage i et campforløb med overnatning, aktiviteter hele dagen og i et tæt fællesskab 
med andre unge. 

Ansøgning og visitation
Ansøgnings- og visitationsprocessen for Læringslokomotivet 2021 opstartes i foråret 2021. 
Ansøgningsprocessen varetages af den unges hjemskole på baggrund af specifikke målgrup-
pekriterier. Der afholdes et infomøde i foråret for potentielle unge i målgruppen, forældre og 
lærere, hvorefter ansøgninger udfærdiges i tæt samarbejde med den unges klasse-/kontaktlærer. 
Inden sommerferien visiteres 20 unge til forløbet af et visitationsudvalg med repræsenteret fra 
skoleområdet, PPR, UU og ungdomsskolen.

“Det, jeg vil tage med fra Læringslokomotivet, er, at jeg laver nogle rammer for 
mig selv, så jeg kan blive ved med at læse. Det er lidt en livschance, hvor man 
kan blive bedre til dansk og matematik”.

- ung på Læringslokomotivet i Rebild Ungdomsskole

Campforløb
Læringslokomotivet er tilrettelagt som et 4 ugers campforløb med overnatning. Det afvikles i 
september måned på Rebild Vandrerhjem, da miljøskiftet er en vigtig del af læringsforløbet. 
Det intensive læringsforløb består af undervisning og aktiviteter alle hverdage fra morgen til 
aften, hvor der er fokus på en ensartet struktur og faste rammer. På den måde får de unge den 
nødvendige læringsro med mulighed for at fordybe og koncentrere sig. De unge kan derfor 
ikke deltage i deres normale fritidsaktiviteter i perioden.

Efterforløb
De unge er fortsat koblet til deres folkeskoleklasse via en makkerordning og en kontaktlærer. 
Makkerordningen skal sikre, at den unge undervejs har kontakt med kammeraterne i klassen, 
bl.a. gennem makker- og klassehilsner. Kontaktlæreren har efterfølgende samtaler med eleven 
med henblik på at fastholde den unges udvikling fra det intensive læringsforløb.

Derudover oprettes et camphold i ungdomsskolen for de 20 unge, som har været på Lærings- 
lokomotivet. De mødes løbende resten af skoleåret i et læringsfællesskab, hvor de genbesøger 
aktiviteter fra det intensive læringsforløb, holder kontakt og støtter hinanden.

De unges forældre tilbydes at deltage i Forældrekupeen; før, under og efter campforløbet. Her 
formidles relevant viden, erfaringer og værktøjer til arbejdet med en ung, der øver sig og er i 
udvikling med henblik på yderligere at styrke det helhedsorienterede arbejde med den unge 
og fastholde den unges udvikling.

Kontakt
Du kan finde yderligere information om Læringslokomotivet på rebildungdomsskole.dk/laer-
ingslokomotivet eller få indblik via vores lokale facebookside #LæringslokomotivetRebildUng-
domsskole. Du er også meget velkommen til at kontakte:

Ungdomsskoleleder
Jens Skov Jørgensen
ijsjo@rebild.dk
2061 5346

“Jeg er også bange for at falde tilbage i min gamle rytme, men så ved jeg, at jeg 
har min klasselærer og kammerat, der vil hjælpe mig. Ens klasse skal tage imod 
en med åbne arme og være okay med, at man kommer tilbage og er forandret.”

- ung på Læringslokomotivet i Rebild Ungdomsskole


