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1. Velkommen til Ungdomsskolens Dagskole
Det hæfte du nu sidder med i hånden, er en hjælp for dig og dine forældre til at
forstå, hvordan Dagskolen er organiseret.
Der kan være mange nye ting at forholde sig til, når man starter et nyt sted. Hvem er
alle de andre på skolen? Hvem skal man kontakte, hvis man er syg? Hvad skal der ske
i løbet af året?
Vi har prøvet at samle mange praktiske oplysninger i dette hæfte, så du har det hele
ét sted. Gem den – så kan du finde svar, når du har brug for det. Og ellers kan du
altid spørge en af de voksne her i huset.
Vi glæder os til at følge dig
Mette Hultgren, Daglig Pædagogisk Leder
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Et levende ungdomsmiljø
Du kommer til en skole, hvor vi har et stort fokus på din trivsel og din glæde ved at
gå i skole, og derfor arbejder vi sammen med dig og dine kammerater på, at I skal
blive en del af et nyt fællesskab.
Hos os har vi fokus på trivsel og skoleglæde. Vi tror på, at hvis du trives som elev i et
godt ungdomsmiljø, så vil du blive dygtigere og klogere. Hos os er der plads til at lave
fejl, for det er fejlene, vi lærer af. Vi tror på, at når du bliver en del af et fællesskab,
hvor du respekterer og bliver respekteret af andre, så vil du kunne træne de
kompetencer, du får brug for i fremtiden. Nemlig at samarbejde med mennesker, der
ikke nødvendigvis tænker ligesom dig selv. Derfor har vi forventning om, at du har
lyst til at være nysgerrig, når du begynder på Dagskolen i Helsingør.

Velkommen til…
De høje
De lave
De tykke
De tynde
De rødhårede
De krøllede
Dem med briller
Dem i modetøj
Dem i genbrugstøj
Dem der taler flere sprog
Dem der er stille
… og alle andre

2. Det sker i løbet af året i Dagskolen
Første skoledag / 12. august kl.9.00
Boot camp/introforløb

I de første 14 dage vil der i alle afdelinger være fokus på

fællesskabet og at komme i gang igen efter en lang ferie. I 10.klasse er Bootcampen
meget vigtig, så vi kan lave nogle gode klasser.
Morgensamling / Hver mandag er der morgensamling i Fællessalen, hvor både
lærere og elever laver indslag. Det er en vigtig del af skolens sociale liv, at vi møder
hinanden her. Vi synger 2 sange.
Fællestimer/ efter morgensamling vil der ofte være fællestime, hvor vi har gæster
på besøg, der kan fortælle om uddannelse, job, personlige udfordringer, kendte
personer og meget andet
Ungdomsliv / Familieliv / Studieliv / Arbejdsliv: Undervisningen i Dagskolen er
bygget op omkring fire temaer i løbet af året.
Karrierelæring/ vi udfordrer dig i at opdage noget, du ikke vidste om job og
uddannelse.
Hørkrammesse/fælles ekskursion med fokus på karrierelæring
LØRDAG SKOLEDAG/18. januar: DM i SKILLS i København
Demokrati og medborgerskab/ Gennem året vil vi arbejde med Demokrati både i
egne klasser, egne afdelinger og på tværs af hele skolen i samarbejde med
Undervisningsministeriets læringskonsulenter
4xF/Fælles fredag før ferie/ før efterårsferie, juleferie, vinterferie og påskeferie
mødes vi alle om nogle andre undervisningsaktiviteter de styrker fællesskabet på
skolen
Uddannelsesmesse i Dagskolen/ alle elever arbejder med uddannelser og 10.
klasses elever afvikler OSO opgaven (obligatorisk selvvalgt opgave) ÅBENT HUS FOR
GÆSTER

Feriekalender for skoleåret 2019-2020
Skolen følger Helsingør Kommunes ferier. Ferieplanen er angivet med første og sidste
feriedag.


Skoleåret begynder mandag 12. august 2019



Efterårsferie: Lørdag 12. oktober 2019-søndag 20. oktober 2019



Juleferie: Lørdag 21. december 2019-mandag den 5. januar 2020



Vinterferie: Lørdag 8. februar 2020-søndag 16. februar 2020



Påskeferie: Lørdag 4. april 2020-mandag 13. april 2020



Store Bededag: Fredag 8. maj 2020



Kristi Himmelfartsferie: Torsdag 21. maj 2020-søndag 24. juni 2020



Grundlovsdag/ Pinseferien: Fredag, 5. juni 2020-mandag 8. juni 2020



Sommerferien begynder lørdag 26. juni 2020

3. Praktisk info:
Administration og ledelse i Dagskolen i nr. 50:
Sabrina Seoud 49281020. Sabrina er sekretær og
sidder klar til at hjælpe dig/jer, der kommer forbi.
Elevsygemeldinger ringes ind fra klokken 8.00
Bjørn Tell er økonomi og SU-medarbejder og sidder

Husk at udfylde
indskrivningspapir
+ tilladelser

sammen med Sabrina og kan også svare på
spørgsmål.
Stina Abildgaard 49281148. Stina er koordinator for Dagskolen og hun understøtter
afdelingsleder og Daglig pædagogisk leder og kan derfor ofte svare på spørgsmål fra
jer.
Ian Iisager 25512541. Ian er afdelingsleder for 10.X og særlige undervisningstilbud,
samt særlige elev- og forældresamtaler
Daglig Pædagogisk Leder Mette Hultgren 25311139/ Dagskolen herunder
10.A.B.C.D.E.F. IU og KUU
Helle Josefsen hjo37@helsingor.dk. Helle er ungdomsskoleinspektør og leder af det
hele, både Dagskolen og resten af Ungdomsskolen.

Vejledning og samarbejde den kommunale unge enhed:
Uddannelsesvejleder Pernille Falck 25311772 for 10.A.B.C.X.
Uddannelsesvejleder Micael With 25512404 for 10. D.E.F
Uddannelsesvejleder Charlotte Drachmann 25512345 for International Ungdomsklasse
(IU)
Lærerne og vejlederne samarbejder i hverdagen om, hvordan vi sammen med dig
træner og udvikler dine faglige, sociale og personlige kompetencer.

Hvis en elev bliver syg:
Forældre til elever i 10.A.B.C.D.E.F. skal sygemelde deres ung pr. telefon hos Sabrina
49281020

Forældre til elever i IU og 10.X skal sygemelde sig hos kontaktlærer.
KUU eleverne sygemelder sig pr. telefon til kontaktlærer

Skemaændringer:
Du får besked om skemaændringer via SMS fra skolen eller fra din lærer.

Røgfri skole
Ungdomsskolen er en røgfri skole. Det betyder, at du er så heldig at du undgår røg i
skoletiden.

Elevråd
Vi vil gerne have et elevråd, der har fokus på fællesskabet og samarbejdet. Elevrådet
er på tværs af dagskolens afdelinger og kan være med til at pege på områder, som vi
skal være særlige opmærksomme på. Det kan være sociale arrangementer eller noget
der mangler for gøre skolen til et endnu bedre sted at være, både i og uden for
skoletid.

Noget om transport
Hvis du er berettiget til bus- eller togkort, og du har
ansøgt på din gamle skole, udleveres kortet her på
skolen den første skoledag. Hvis du ikke har søgt, så

Udfylde buskort
ved 9 km.

kan du få et ansøgningsskema på kontoret.

Sådan kommunikerer vi


På skolen bruger vi:



Meebook (lærere/elever)



AULA afløser Skoleintra (sekretær/lærere/forældre/elever) fra oktober,
nærmere om det



Googledrev lærere/elever



www.10-klasseskolen.dk (Info om skolen)



www.ungdomsskolen.com (Dagskolen)

Computer
Vi bruger naturligvis computer i al vor undervisning. Du er velkommen til at bruge din
egen – men kan også låne én på skolen, som udleveres i den første uge.

4. Vejledning i håndtering af skader, hærværk og
tyveri af elevcomputere


Skade på elev-computer
Når en computer er blevet skadet, eleven kontakte skolens it-supporter hurtigst
muligt. Derved kan computeren hurtigere blive repareret, eller der kan skaffes
en erstatning, hvis reparation ikke kan betale sig. Nicholas Rudbøg er itsupporter og kan kontaktes på skolen ved skolens Hjerte tirsdag 12-15.30 og
fredag 8-13.30.



Tyveri i skoletiden
Ved tyveri af en computer meldes dette til it-supporteren hurtigst muligt, så
computeren kan spærres. Skolekontoret skal informeres med henblik på
politianmeldelse. It-supporteren udleverer hurtigst muligt en
erstatningscomputer.



Hærværk
Elev og evt. lærer kontakter it-supporteren på skolen for en bedømmelse af om
en reparation kan betale sig, eller om der skal bestilles en erstatningscomputer. It-supporteren giver skolens kontor
besked.
Hvis der er tale om hærværk på en

Ansvar

elevcomputer, kontakter it-supporteren
skolens kontor, og så er økonomien en sag
mellem skolen og forældrene. Dette gælder både ved selvforskyldt skade og
ved skade påført af anden person.

Hvis det er forældrene der skal betale, sender skolen et brev til forældrene med
krav om betaling af skaden. Det er skolens opgave at orientere og opkræve
forældrene.
I forbindelse med opkrævning kan Tine Jannie Hansen tha35@helsingor.dk
kontaktes, for instruktion i forhold til en hoved- og deltransaktion.



Tyveri i hjemmet/fra bil
Ved tyveri/indbrud meldes dette til politiet af forældrene.
It-supporteren informeres hurtigst muligt, så computeren kan spærres.
Skolekontoret informeres og håndterer kontakt til forældre.

5. Anti-mobbestrategi
Fokus på fællesskab, trivsel og glæde ved at gå i skole afhænger af, hvordan vi taler
sammen og hvordan vi samarbejder. Derfor har vi en anti-mobbestrategi som er aktiv
i hverdagen
Målet for eleverne i Dagskolen er at lære, at kunne
indgå i relationer med hinanden både i sociale
sammenhænge og i undervisningen. De skal udvise
respekt og forståelse for hinandens forskellighed.

I har mere til
fælles, end I ved

Det betyder at:


Eleverne skal møde til tiden, når
undervisningen begynder både om morgenen og efter pauser.



Eleverne skal tale til hinanden og til lærerne i et ordentligt sprog, hvor andre
ikke bliver såret eller krænket.



Eleverne skal helt undgå at slås for sjov.



Eleverne skal helt undgå at være voldelige
eller komme med trusler.



Elevernes mobiltelefoner og andet ikke

Respekt

relevant elektronik må ikke forstyrre
undervisningen.


Eleverne skal efterleve de regler, der sættes af lærerne omkring mobiltelefoner,
overtøj, rygning mm.



Hvis en lærer vurderer, at disse spilleregler ikke overholdes, vil elevens lærer i
dialog og samarbejde med elever og forældre, - og i visse tilfælde den daglige
leder - finde ud af rammerne for den fortsatte skolegang med henblik på en
konstruktiv løsning for elevens skolegang.

6. Rusmiddelpolitik og handleplan for Dagskolen,
Hash, gaspatroner, euforiserende stoffer m.m. er desværre rykket tættere på vores
unge, derfor har vi en rusmiddelpolitik og handleplan for Dagskolen. Den aktiveres,
når vi har bekymring for en elev.
Målet for aktiviteterne i Dagskolen er at den enkelte
elev udvikles fagligt, socialt og personligt, så eleven

Røgfri skole

bliver i stand til at opnå uddannelsesparathed og
efterfølgende kunne indgå i en ungdomsuddannelse.
Rusmidler er ødelæggende for denne
udviklingsproces og forhindrer elevens muligheder
for indlæring og deltagelse i faglige og sociale fællesskaber.
Hvad gælder:

I Dagskolen er det ikke tilladt at indtage euforiserende stoffer. Dette gælder både i
aktivitetstiden i skolen, i forbindelse med undervisningen, i praktikforløb eller andre
undervisningssteder, herunder ekskursioner og lejrskoler.
Hvordan handler skolen:
Hvis vi får kendskab til at en ung indtager rusmidler herunder hash, i forbindelse med
elevens tilknytning til Dagskolen, bliver eleven indkaldt til en samtale og bliver her
gjort bekendt med vores viden. Efterfølgende bliver forældrene kontaktet med henblik
på at aftale det videre forløb. Vi handler på bekymring, mistanker og oplysninger som
tilfalder os. Skolens personale, der er omkring eleven, vil i samarbejde med eleven,
forældrene og medarbejdere fra Helsingung lave en
plan for det videre forløb.
Eleven skal indgå i et samarbejde der åbner op mod
formålet fra skolens side og det fokusområde som
eleven skal kigge efter, et fokusområde der retter sig
mod at blive uddannelsesparat.

Værdier kan forandre
sig gennem livet i
mødet med andre

Køreplan for indsatsen med eleven:
A: Lærer og tovholder (inklusionsmedarbejderen) mødes og planlægger forløbet i
forhold til den viden vi har fået om eleven og det mulige forbrug af rusmidler.
B: Eleven indkaldes og orienteres om vores viden.
C: Forældre og elev indkaldes til møde om det videre forløb.
D: Helsingung kontaktes og processen omkring et forløb bliver startet op.
E. Det vurderes i den enkelte sag om der skal laves en underretning.
F: Kontaktlæreren er tovholder på processen og indkalder til statusmøde efter 4 uger.
Ny plan for det videre forløb laves på ovenstående statusmøde.

7. Præsentation af Dagskolens Skoleafdelinger:
10. klasse A.B.C.
I 10. klasse på Ungdomsskolen får du mulighed for
at få et ungdomsår, så du kan blive klar til dit videre
uddannelsesforløb.
Du må gerne være i tvivl om, hvad du vil, inden du

Fællesskab

begynder, og du må gerne føle, at du har brug for et
break efter folkeskolen, hvor du får tid til at finde ud
af, hvad de næste skridt i dit ungdomsliv og studieliv skal være.
Her hos os får du plads til at være nysgerrig og finde ud af, hvad du kan bruge dig
selv og dine interesser til.
I løbet af skoleåret samarbejder vi med dig om at forvandle din nysgerrighed og
usikkerhed om, hvilken uddannelsesvej du skal gå, til at du bliver mere afklaret.
Vi interesserer os for, hvem du er, så vi sammen med dig kan bygge det 10. skoleår
op, som passer med det, du selv tænker om dig selv.
Vi arbejder med en karrierelærings-model, hvor vi giver dig mulighed for, at du i løbet
af skoleåret bliver mere moden, finder ud af flere ting om dig selv, lærer dig selv
bedre at kende og udfordrer dine egne grænser.
Vi sender dig på vores egen boot camp, besøger virksomheder og uddannelser, giver
dig kulturelle
oplevelser, afholder events, brobygning og
karrierelæringsworkshops, og dine lærere fortæller
om deres eget familie-, ungdoms- og studieliv.
Alt sammen for at give dig en stor viden om, hvad
andre har gjort og tænkt før dig for at få et
meningsfyldt arbejdsliv, og samtidig gøre dig klogere

Eleverne skal udvikle:
 Nysgerrighed
 Vedholdenhed
 Fleksibilitet
 Optimisme
 Mod

på, hvilke typer job der kræver hvilke uddannelser.
Vi har et tæt samarbejde med lokale virksomheder, ungdomsuddannelserne,
Uddannelsesvejlederne og andre samarbejdspartnere.
Det får du ud af et år i 10. klasse:


Bliv klogere på dig selv og dine styrker og svagheder



Bliv bedre til at forstå, hvordan du fungerer sammen med andre



Bliv bedre til matematik, engelsk og dansk, som er vigtige fag for dit kommende
uddannelsesvalg



Bliv bedre til at opnå større viden om uddannelsessystemets mange veje og
arbejdsmarkedet

FORÆLDRE OG ELEV MØDE I FÆLLESSALEN og I EGNE KLASSER: ONSDAG den
28. august 17-19
Karrierelærings-Brobygning / èn uge i efteråret og én uge i foråret skal din klasse
deltage i et særligt karrierelæringsforløb på 5 dage på en erhvervsuddannelse, hvor I
afslutter ugen med en fremlæggelse for inviterede.
Obligatorisk Brobygning/ uge 46 / du vælger mellem forskellige brobygningsforløb
sammen med andre 10. klasseselever/ sidste frist for tilmelding 20.september.
OBLIGATORISK SKOLE/ LØRDAG DEN 18. JANUAR/ COPENHAGEN SKILLS
OSO / I forbindelse med Dagskolens Uddannelsesmesse lige før vinterferien skal du
lave den store OSO-opgave - Obligatorisk Selvvalgt Opgave. I løbet af året har du
samlet inspiration i din elektroniske portfolio-mappe Google-drev, og nu skal du
præsentere en uddannelse, som du synes er spændende at fordybe dig i.
Studietur / I uge 12 i 2020 tager alle 10. klasserne på en hel uges studietur til
Manchester med en egen betaling på 3000 kroner for transport, overnatning og
morgenmad + lommepenge. Elever der ikke kan deltage i studieturen, vil en
studieuge blive gennemført på skolen med udvidet ekskursioner.
Dimission / Sammen med dine klassekammerater bliver du fejret ved den store
dimissions-fest, inden I kan holde en velfortjent sommerferie.

10. D.E.F. - Next Step
Next Step er et 10. klassetilbud, hvor der er fokus på
læring ud fra den enkeltes udfordringer. Eleverne
bliver visiteret hertil. Der er flere lærerkræfter og
dermed mulighed for at skabe en undervisning, der

Vi er en skole med
plads til alle unge, der
vil samarbejde
med os!

når den enkelte i forhold til læringsstile og særlige
behov.
Vores mål er at opnå størst mulig faglig udvikling hos alle i løbet af skoleåret. Vi gør
bl.a. brug af tydelig struktur, mange læringsformer og gentagelser.
Vi lægger stor vægt på at støtte den unge i at finde en vej i sit ungdomsliv og vælge
en passende ungdomsuddannelse eller anden aktivitet efter skoleåret her.
Vi gør det både i fællesskab med klassen og sammen med resten af 10. Klasseskolen.
Og individuelt med blik for muligheder, håb og drømme hos den enkelte unge.
Nogle elever bliver klar til at gå til afgangsprøve i et eller flere fag. Andre arbejder
med at stabilisere deres faglige niveau og skaber derved fundament og grundlag for
valg af en fremtid, der passer til dem.
Vi er optagede af at skabe et ungdomsmiljø for de unge med plads til de aktiviteter,
tanker og følelser, der knytter sig til det. Vi samarbejder tæt med forældre og
professionelle omkring den unge - og altid i dialog med den unge.


FORÆLDRE OG ELEV MØDE I FÆLLESSALEN og I EGNE KLASSER: ONSDAG
DEN 28, AUGUST 17-19



OBLIGATORISK SKOLE/ LØRDAG DEN 18. JANUAR/ COPENHAGEN SKILLS



OSO / I forbindelse med Dagskolens Uddannelsesmesse lige før vinterferien skal
du lave den store OSO-opgave - Obligatorisk Selvvalgt Opgave. I løbet af året har
du samlet inspiration i din elektroniske portfolio-mappe Google-drev, og nu skal du
præsentere en uddannelse, som du synes er spændende at fordybe dig i.



Studietur / I uge 12 i 2020 tager alle 10. klasserne på en hel uges studietur til
Manchester med en egen betaling på 3000 kroner for transport, overnatning og
morgenmad + lommepenge. Elever der ikke kan deltage i studieturen, vil en
studieuge blive gennemført på skolen med udvidet ekskursioner.



Dimission / Sammen med dine klassekammerater bliver du fejret ved den store
dimissions-fest, inden I kan holde en velfortjent sommerferie.

10.X og 9.X
10.X er Ungdomsskolens specialundervisningstilbud.
Her laver vi håndholdte undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i den enkelte
unge, dennes profil og læringssituation. De unge, der kommer til 10.X har ofte en
rygsæk fuld af oplevelser af fiasko; de har mistet troen på sig selv og på systemet.
Det er vores opgave i samarbejde med den enkelte at hjælpe dem til at se, at de også
kan (og må) være succeser.
Alt hvad vi laver, tager udgangspunkt i den unge. Derfor laver vi individuelt
tilrettelagte forløb, der ud over afklaring, udarbejdelse af elevplan i tæt samarbejde
med den unge, forældrene og andre samarbejdspartere, og faglig udvikling kan
inkludere brobygning til ungdomsuddannelser,
praktik, ophold på væresteder, timer i den almene
folkeskole, etc.
Kodeordet for vores arbejde er relationer og tid.
Relationen mellem den enkelte ung og den enkelte

DEN DER LAVER
NOGET – LÆRER
NOGET

lærer er essentiel for, at vores arbejde kan lykkes,
ligesom det er vigtigt, at tingene tager den tid, de tager, og at alt foregår i et tempo,
der passer til den enkelte ung. I 10.X har vi fleksibelt timetal, ligesom der ikke er en
normering for, hvor lang tid et forløb hos os varer.
Alle elever har mulighed for at afslutte med folkeskolens prøver på 9. eller 10. klasses
niveau.


OBLIGATORISK SKOLE/ LØRDAG DEN 18. JANUAR/ COPENHAGEN SKILLS

IU - Unge fra hele verden – De Internationale
Ungdomsklasser
Den Internationale Ungdomsklasse er
Ungdomsskolens tilbud til unge mellem 14 og 18 år,
der ikke taler dansk.
Blandt dem er flygtninge og indvandrere fra hele

Tillid

verden, og de tilbydes undervisning i dansk,
matematik, engelsk, idræt og kultur. I det sidste
skoleår var der unge fra 11 forskellige nationaliteter i
IU-klassen, og målet er at gøre dem uddannelsesparate til en ungdomsuddannelse
eller sikre, at de kan trives i en almindelig folkeskoleklasse.
Danskfaget er målrettet mod, at den unge kan bestå danskprøve 2 eller 3, mens
undervisningen i engelsk og matematik sigter mod, at den unge kan tage Folkeskolens
Afgangsprøve og på den måde blive klar til at komme i gang med en
ungdomsuddannelse eller i job.
IU-eleverne stifter bekendtskab med dansk kultur og emner som demokrati gennem
aktiviteter som f.eks. fælles morgensang på Kulturværftet, besøg i Folketinget og
deltagelse i Skolevalg 2019. Det sker på en måde, hvor også forældrene - hvis de er i
landet - inddrages i de unges udvikling.
Gennem skolens aktiviteter udvikler eleverne også en større samfundsforståelse, og
ved hjælp af skolepraktik og støtte til fritidsjob får de mulighed for at blive en del af
samfundet uden for skolen.


OBLIGATORISK SKOLE/ LØRDAG DEN 18. JANUAR/ COPENHAGEN SKILLS

KUU – Kombineret Ungdoms Uddannelse
KUU er en uddannelse, der på to år giver eleverne bedre jobmuligheder og gør dem
bedre rustet til at søge videre på en ungdomsuddannelse – fx på erhvervsskolen.
KUU’en optager ikke længere elever, da FGU’en er den nye afløser af
ungdomsuddannelsen.
Uddannelsen er for elever, der er under 25 og ikke har gennemført en
ungdomsuddannelse. Eleverne skal bo i enten Helsingør, Fredensborg eller Hørsholm
Kommune, have bestået 9. eller 10. klasse med minimum et 2-tal i dansk og
matematik, og de skal være motiverede for at uddanne sig praktisk og fagligt.
KUU kombinerer jobrettede fag fx førstehjælp, hygiejnekursus, salg med almene fag
dansk, naturfag, matematik, afsætning, IT, engelsk og innovation. Vi underviser de
unge i samarbejdslære, arbejdspladslære, erhvervslære samt erhvervstræning.
Uddannelsen består af en række fælles faglige fag samt værkstedsfag inden for det
erhvervstema, eleverne vælger.
KUU Nordsjælland er et samarbejde mellem Erhvervsskolen Nordsjælland, HF & VUC
Nordsjælland, Produktionsskolen Sundet og Ungdomsskolen. På Ungdomsskolen kan
eleverne vælge mellem to erhvervstemaer:


Erhvervsassistent til mad & salg



Erhvervsassistent til klargøring af biler



Et tredje erhvervstema - erhvervsassistent til service i virksomheder og
offentlige institutioner – udbydes på Produktionsskolen Sundet.



Du kan læse om KUU på www.kuunordost.dk
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