
Frederikshavn Kommunes 
Ungdomsskole som medspiller!

Side 1

Ny Nordisk Ungdomsskole



Demokratisk dannelse
Hvorfor Ungdomsskolen?

Side 2

Ungdomsskolelovgivning

§ 1. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe 
deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til 
samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt 
udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk 
samfund.
§ 2. Stk. 3. Ungdomsskolen indgår i samarbejder, herunder i form af 
partnerskaber, med kommunens folkeskoler, der kan bidrage til 
opfyldelsen af såvel ungdomsskolens som folkeskolens formål og 
folkeskolens mål for fag og obligatoriske emner. Mål og rammer for 
samarbejderne skal indgå i kommunalbestyrelsens plan for 
kommunens ungdomsskolevirksomhed, jf. § 4.



Eksempel på en lokal 
Partnerskabsaftale

Side 3

• Idrætsforståelse med udgangspunkt i fodbold - udgangspunkt i 
bekendtgørelsen for idræt i folkeskolen.

Why!
• Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår øget bekendtskab 

med idræt og bevægelse med afsæt i fodbold. Læringen styrkes gennem 
mødet med lokale seriøse foreninger, der sætter sin faglighed og viden i 
spil. Med valgfaget ønskes at motiverer unge til fordybelse omkring 
boldspil med fokus på fodbold. Valgfaget skal desuden give eleverne lyst  
til også fremover at beskæftige sig med sport, sundhed, foreninger og 
lysten til livslang fysisk udfoldelse. 

How!
• Eleverne skal gennem mødet med en underviser, hvis passion er fodbold 

opnå indsigt i sportens verden og mulighederne for fordybelse og 
motivation gennem fysiske læring. Samtidig skal eleverne opbygge 
færdigheder, der støtter dem i øget indsigt i egen fysisk formåen. 



Motiveret læring gennem 
foreningsinddragelse!

Side 4

What!
Motiveret læring gennem valg af aktiviteter, som unge har passion omkring.

Skolen krav til aktiviteter i skoletiden:
1. Læringen skal understøtte skolens formål.
2. Læringen skal understøtte kravene omkring fokus på:

Kompetencemål – Vidensmål – Færdighedsmål



Skolens krav –
Foreningernes muligheder!

Hvor kan foreningerne byde ind i skolen!

•4 muligheder, hvor foreningerne kan understøtter læring i folkeskolen.
•1. Temadage
•2. Understøttende undervisning
•3. Valgfag
•4. Tilbudsfag

Påstand:
Her vinder alle i kampen for unges læring gennem samarbejde!!

Unge, gennem motiverende læringsfællesskaber.

Skolerne opnår øget samspil med lokalsamfundet.

Foreningerne bliver synlige og stiller skarpt på egen faglighed.

Ungdomsskolen understøtter læringsplatforme for unge I kommunen. 


