Nyhedsbrev Preventing Dropout

Nyhedsbrev nr. 7, jun. 2014

Kære læser
Så er sommeren og varmen kommet og ferietiden venter lige om hjørnet. Du sidder nu med Preventing
Dropouts 7. nyhedsbrev, hvor du kan læse om kommende aktiviteter og det, der er sket siden sidst.
God læselyst.
Download hele Nyhedsbrevet som pdf-fil

Unge med diagnoser - vejen til uddannelse og job
Vil du vide mere om de udfordringer og muligheder unge med
diagnoser møder i uddannelsessystemet og jobmarkedet? Så skal du
læse om de erfaringer, der blev udvekslet på inspirationsdagen d. 3.
juni, hvor godt 100 vejledere og jobkonsulenter deltog. Bl.a. om
gymnasielinje for autister, mentorordninger, særlige støtteordninger og
jobrekrutteringsforløb.
Se i nyhedsarkivet for dagens oplæg

Stor tilslutning til vores arrangementer
Der har i øvrigt været travlt i Preventing Dropout dette forår. Vi har holdt 5 inspirationsdage - alle gange
for mange interesserede deltagere, der fik ny viden og inspiration med hjem. Du kan læse mere om
arrangementerne og få adgang til oplæggene i nyhedsarkivet

Ny film om vejledning på vej
Gruppevejledning har vist sig at være en meget effektiv metode i Preventing Dropout. Når eleverne bliver
vejledt i grupper føler de sig hørt og set på en helt ny måde - både af kammerater og af vejlederen. I
løbet af efteråret præsenterer vi en ny film om gruppevejledning, hvor du kan se hvordan det spænder af.

Sådan arbejder skoleledelserne med fastholdelse
Hvad kan du gøre som skoleleder i kampen mod frafald og hvordan skal du indrette din skole, så du
motiverer dine elever og undervisere? Ledelsesnetværket i Preventing Dropout har arbejdet intenst med
disse problemstillinger og kommer med mange løsninger i den spritnye publikation Ledelsespraksisser
med fokus på fastholdelse

Slutkonference i Malmø i november
Husk at sætte kryds i din kalender d. 20. november. Vi holder afslutningskonference et centralt sted i
Malmø, hvor vi fremlægger alle vores resultater og erfaringer og inviterer spændende oplægsholdere. Du
vil modtage en invitation, når programmet er fastlagt.

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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