Nyhedsbrev Preventing Dropout

Nyhedsbrev nr. 6, mar. 2014

Kære læser
Dagene bliver lysere, bøgen er sprunget ud og foråret er stærkt på vej. Preventing Dropout hilser den nye
årstid velkommen med dette 6. nyhedsbrev, hvor du kan læse om kommende aktiviteter og det, der er
sket siden sidst.
God læselyst.
Download hele Nyhedsbrevet som pdf-fil

Preventing Dropout forlænges
Vi har netop fået godkendt en forlængelse af projektet og I kan nu se frem til en øget kommunikation
omkring projektet og spredning af vores resultater. Preventing Dropout vil nu køre til 1. december 2014.

Vi forandrer skolekulturen og rykker sprogligt svage elever.
Vil du vide hvordan man kan forandre læringsmiljøet og rykke de
sprogligt svage elever? Så skal du læse om erfaringerne fra CPH West,
Hvidovre Gymnasium og Norra Sorgenfri Gymnasium, som blev
udvekslet på temadagen d. 27. februar. Bl.a. om LP-modellen,
sprogstøttende undervisning og stilladsering. Deltagerne fik både
inspiration og konkrete værktøjer med sig hjem.
Se i nyhedsarkivet for dagens oplæg
Få mere inspiration og litteratur her

To arrangementer venter på dig – meld dig til og hold øje med kalenderen
Vi har afholdt et par velbesøgte arrangementer her i foråret, men har stadig to tilbage før sommerferien.
D. 24. april er der inspirationsdag om innovation og inkluderende undervisning. Der er stadig få ledige
pladser tilbage. Du kan læse programmet her og tilmelde dig her
Vi planlægger en konference om autisme, uddannelse og arbejdsmarked til midten af maj. Du vil modtage
en invitation og vi lægger arrangementet ind i Preventing Dropouts kalender

Trivsel, sundhed og læring - et bredt emne
Trivsel og sundhed står højt på ungdomsuddannelsernes dagsorden naturligvis også i Preventing Dropout. Vi arbejder bl.a. med ensomme
unge, lektieintegreret undervisning, bevægelse i undervisningen og
hvordan skolerne sætter fokus på elevernes trivsel. D. 11. marts var der
inspirationsdag om vores metoder i DGI-byen.
Se i nyhedsarkivet for dagens oplæg
Erfaringerne med bevægelse i undervisningen blev også omtalt i
Gymnasieskolen
DGI-byen d. 11 marts

Vejledning og motivation
Hvordan styrker vi de unges motivation og lyst til læring? Og hvad er motivation egentlig? Det var
omdrejningspunktet på inspirationsdagen om vejledning på Tårnby Gymnasium d. 20. marts. Der var bud
på vejlederes og mentorers betydning for de unge og hvordan man kan lære de unge at arbejde med
målsætning og motivation.
Se i nyhedsarkivet for inspirationsdagens oplæg

FLUID - Forening for fleksibel uddannelse i Danmark
Preventing Dropout har gode erfaringer med at arbejde i forskningscirkler, hvor forskere og
praktikere udvikler nye metoder og får ny viden sammen. Projektleder Kristine Hecksher præsenterede
vores erfaringer med metoden på et seminar i FLUID d. 19. marts. Se oplægget

Vil du vide mere?
Hvis du har fået lyst til at høre mere om nogle konkrete metoder eller ønsker at samarbejde med os, så
send os en mail. Vi kommer også gerne ud og holder oplæg på din institution.
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