TOTALCAMP
Februar/marts 2018

TOTALCAMP
Her er tilbuddet til dig, som ønsker at overraske dig selv og omverdenen ved at vise, at du godt kan!
Folkeskolerne, Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning i Guldborgsund Kommune tilbyder i fællesskab
udvalgte elever i 9. og 10. klasse hjælp til at give den en skalle for
at klare de skriftlige afgangsprøver i dansk og matematik med en
karakter, der gør dem i stand til at komme i gang med en ungdomsuddannelse.
Totalcampen vil finde sted i februar og marts måned 2018 med
en camp – 3 dage inkl. 2 overnatninger fra onsdag den 28. februar til fredag den 2. marts, samt 6 intensive undervisningsdage
i onsdag til fredag i ugerne 10 og 11 fra kl. 9.00 til 14.30.
Indholdet vil bl.a. være:



Tæt fællesskab og nye venner.



Intensiv undervisning i dansk og matematik.



Undervisning i, hvordan du bedst muligt kan gå til afgangsprøver.



Studieteknikker og gode arbejdsvaner.



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



Vejledning.

Vi sørger for, at du bliver kørt i bus fra din skole til camp samt til
undervisningsstedet.

TOTALCAMP - AKTIVITETSOVERSIGT:
Uge 8

Tirsdag den 20. februar holdes informationsmøde for
elever, forældre og medarbejdere. Alle tilmeldte får
indbydelse inden mødet.

Uge 9

Camp fra onsdag den 28. februar til fredag den 2.
marts

Uge 10

Intensiv faglig træning fra onsdag den 19. marts til
fredag den 11. marts. Mødetid klokken 9.00 og sluttidspunkt kl. 14.30.

Uge 11

Intensiv faglig træning fra onsdag den 14. marts til
fredag den 16. marts. Mødetid klokken 9.00 og sluttidspunkt kl. 14.30.

Information om endelige tidspunkter, steder og lokaler vil
blive oplyst snarest efter optagelse på Totalcamp.

Jeg vil gerne tilmeldes Totalcamp i februar/marts 2018.
Navn
Fødselsdag:
Adresse
Postnummer

By

Skole
Mobilnummer:

e-mail:

Hjemmets underskrift:
Tilmeldingen afleveres til din skoles kontor som scanner og sender den
til ungdomsskolen@guldborgsund.dk senest tirsdag d. 23. januar

