Nyhedsbrev Preventing Dropout

Nyhedsbrev nr. 8, okt. 2014

Kære læser
Efterårsferien lurer lige om hjørnet og forhåbentlig er der lidt tid til afslapning og fordybelse. Du sidder nu
med Preventing Dropouts 8. nyhedsbrev, hvor du kan læse om kommende aktiviteter og det, der er sket
siden sidst.
God læselyst.
Download hele Nyhedsbrevet som pdf-fil

Meningsfuld fastholdelse - kom til slutkonference d. 20.11 i Malmø
I Preventing Dropout har vi haft travlt med at udvikle og teste metoder der
kan mindske frafaldet på ungdomsuddannelserne. Gruppevejledning,
sprogstøttende undervisning, hvordan man kan motivere eleverne og
forbedre læringsmiljøet er noget vi har gode erfaringer med. Og hvordan
skoleledelsen arbejder systematisk med fastholdelse ikke mindst. Kom og få
del i vores viden, mød vores projektdeltagere på workshops og stande, se
film og meget mere på slutkonferencen d. 20. november.
Læs programmet
Tilmeld dig senest d. 6. 11 her

Sådan kan du arbejde med dine elevers motivation
Hvordan kan man arbejde med elevernes motivation, som er så afgørende for en god indlæring? Det kan
Lise Ter-Borch, underviser på Rødovre Gymnasium fortælle en hel del om. Lise Ter-Borch har med
udgangspunkt i idrætspsykologien lært sine elever hvordan de kan styrke deres motivation ved at sætte
sig et mål og forfølge det. Indtil 1. december har du mulighed for at få Lise Ter-Borch ud på din skole og
fortælle dig og dine kollegaer om metoden. Er du interesseret, så send os en mail

Når skolen arbejder systematisk med fastholdelse
Høje-Taastrup Gymnasium er en af deltagerne i Preventing Dropout og har gennem længere tid arbejdet
systematisk med fastholdelse. Læs mere om hvordan det foregår i Gymnasieskolen

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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