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Kære læser
Du sidder nu med det første nyhedsbrev fra Preventing Dropout. Her kan du finde spændende historier og
reportager, og du vil få den seneste viden om, hvad der rører sig i projektet. God læselyst.

Download hele Nyhedsbrevet som pdf-fil

Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse
I projekt Preventing Dropout arbejder vi for at udvikle og afprøve metoder til at fastholde flere elever i
ungdomsuddannelserne. Vi har skabt en platform for svenske og danske skoler samt vejledere, som gennem
forskningscirkler og erfaringsudveksling vil samarbejde om dette mål. Projektet løber fra efteråret 2011 til
efteråret 2014.
Læs mere om projektet på Preventing Dropout
På Inspirationssiderne kan du finde litteratur, rapporter, tips og ideer.

Forskningscirkler er en vigtig metode i projektet
I forskningscirklerne udvikler forskere og lærere ny viden og metoder i fællesskab. De er
inddelt efter projektets temaer. En eftermiddag i februar var der møde i forskningscirklen
Motivation, klasserumskultur & læring på Norra Sorgenfri Gymnasium.
Læs reportagen om deltagernes oplevelser af arbejdet.

Move & Learn - en workshop med højt humør og "gang i den"
Der blev hoppet, klappet og trænet koordination, mens lærerne øvede syvtabellen
og historiske årstal forfra og bagfra. Trivselsnetværket afholdt workshop i
december, hvor deltagerne lavede "brain-breakes" og fik mange tips til, hvordan
de indfører fysisk aktivitet i undervisningen.
Læs den spændende reportage

Seminar om Marte Meo
Ni deltagere fra Preventing Dropout deltog i marts i et inspirerende seminar om Marte Meo. Metoden arbejder
med udviklingspotentialet hos børn og unge og betyder "af egen kraft". Metoden bruger filmoptagelser til at
analysere samspillet mellem mennesker.
Læs om indtryk fra seminaret

Ishøj Lektiefri
Kan man få sin studenterhue uden at lave lektier? Ishøj Gymnasium er med i projektet og laver førsøg med
lektiefri undervisning som et led i fastholdelsen af elever.
Læs Politikens reportage

Sundhedsuge i uge 42 på Høje Taastrup Gymnasium
2 idrætslærere og deltagere i projekt Preventing Dropout fik fyret godt op under
eleverne i gymnasiets sundhedsuge. Fedtprocenten, konditallet og blodtrykket blev
tjekket og eleverne fik pulsen op i timerne, hvor der var motion på programmet.
Der var sund mad i kantinen og ernæringsekspert Christian Bitz holdt foredrag om
sund livsstil.
Læs Roskilde Dagblads dækning af ugen.
Læs idrætslærernes artikel om ugen.
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