CAMP8
Februar/marts 2018

CAMP8
Er tilbuddet til dig, som skal have et skub for igen at få lyst til at
lære.
Du går i 8. klasse og dine karakterer har i gennemsnit været under
4. Dine lærere på skolen og skolens vejleder mener, at du kan
forbedre dine karakterer, hvis du i en periode prøver noget helt
andet.
Og CAMP8 er noget helt andet!
CAMP8 er et læringsforløb i februar og marts, hvor du arbejder med
fagene dansk og matematik. Den første uge fra mandag den 19.
februar til fredag den 23. februar er der tilrettelagt en undervisningscamp på Sakskøbing Vandrerhjem. Der vil være undervising i
dansk og matematik hver dag frem til klokken ca. 14.30. Efter 14.30
er der en række helt andre aktiviteter, som kunne være parkour,
dans, spil, løb, køre på mountainbike, svømning eller hyggeligt samvær og spil. Du skal bo og spise på vandrerhjemmet alle dage.
Fra mandag den 26. februar til fredag den 16. marts skal du være
på CELF, Kringelborg Allé 7 i Nykøbing. Mandag og tirsdag i de 3
uger er der undervisning fra 9.00 til 14.30 i dansk og matematik.
Onsdag, torsdag og fredag arbejdes der fra 9.00 til 14.30 praktisk
med fagene på fødevareuddannelsen (madkundskab) og bygge/anlæg (tømrer og murer) på CELF.
Indholdet vil bl.a. være:


Tæt fællesskab og nye venner.



Intensiv undervisning i dansk og matematik.



Værkstedsarbejde på 2 værksteder på CELF, madkundskab
og håndværk.



Fysiske aktiviteter, der vil give dig mere energi
samt være spændende og udfordrende for dig.

Vi sørger for, at du bliver kørt i bus fra din skole og tilbage til skolen både når du skal til camp i Sakskøbing og til CELF i Nykøbing.

VIGTIGT. For at kunne være med på Camp8 skal skolens

vejleder aftale med dig, dine lærere og dine forældre, at aktiviteterne i Camp8 vil give dig nyt mod på at lære og gå i
skole.
Der er informationsmøde torsdag den 8. februar klokken
19.00 i Ungdomsskolen på Thorsensvej 11 i Nykøbing. Her
vil der være yderligere information om tilbuddet og om praktiske forhold.

Jeg vil gerne ansøge om deltagelse i CAMP8 i februar/ marts
2018.
Navn
Fødselsdag:
Adresse
Postnummer

By

Skole
Mobilnummer elev:

mobilnummer forældre:

Hjemmets underskrift:
Forældres e-mail:
UU-vejleders underskrift:
Tilmeldingen afleveres til din skoles kontor som scanner og sender den
til ungdomsskolen@guldborgsund.dk senest torsdag den 1. feb.
Klokken 12.00.
Senest onsdag den 7. februar vil alle forældre modtage e-mail om
elevens deltagelse i Camp8. Skole og vejleder vil blive orienteret på
mail.

