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Kære læser
Nyhedsbrev nr. 3 fra Preventing Dropout er landet. Projektet er nu halvvejs og der er sket meget sidens
sidst, som du kan læse om her. God fornøjelse.
Download hele Nyhedsbrevet som pdf-fil

Motivationskrise i ungdomsuddannelserne
Preventing Dropout markerede en vigtig milepæl med midtvejskonferencen
”Motivationskrise i ungdomsuddannelserne" på Sankt Gertrud Konferens i Malmø
d. 3.5. De godt 100 fremmødte deltagere fik del i de erfaringer vi har fået indtil
nu.
Læs artiklen om dagen i Gymnasieskolen

Få del i projektet
Netværksdage, oplægsholdere og materiale. Preventing Dropout deler ud af erfaringerne. Send os en mail
hvis du vil høre mere. Resultater og materiale lægges løbende ud på www.preventingdropout.com
Du kan også følge os på Facebook

Det talte projektdeltagerne og forskerne om på konferencen d. 3.5.
Projektdeltagerne og forskerne øste ud af deres viden på dagen. Du kan få adgang til oplæggene ved at
trykke på temaerne herunder:
Fremtidens vejledning
Inkluderende undervisning
Elevtrivsel

To nye film ser dagens lys
Vi har produceret to nye film. Filmen ”Nutidens unge – fremtidens vejledning”
handler om nye vejledningsstrategier, som i højere grad tilgodeser de unges
behov. Se filmen på Youtube
I Filmen ”Klasserumskultur, motivation og ansvar kan du få indblik hvordan
elevcoaching kan bruges til at få eleverne til at tage ansvar for miljøet i klassen.
Du kan få adgang til filmen og et medfølgende hæfte ved at sende en mail til
voff@voff.dk

Sprogdag på Høje-Taastrup gymnasium d. 7.2.
Preventing Dropout delte også ud af de gode erfaringer omkring temaet
sprogstøttende undervisning på sprogkonferencen d. 7.2. Der var tre
workshops hvor gæsterne fik rig lejlighed for at prøve metoderne af i praksis.
Workshop 1
Workshop 2
Workshop 3

Aspergerelever danner venskabsklasser i Preventing Dropout
D. 27.11. var 2 aspergerklasser på Høje-Taastrup Gymnasium værter for svenske elever fra Malmø
Latinskole. Eleverne hyggede sig, spillede basket og lærte hinanden lidt bedre at kende i løbet af dagen.
Arrangementet blev omtalt i Sydsvenskan
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