Indbydelse til planlægning og deltagelse i ny brobygningstilbud til 9. klasses elever ved
overbygningsskolerne i Norddjurs.
For at støtte vejledningen af elever og overgangen fra 9.kl. til ungdomsuddannelse vil Grenaa
Gymnasium vil gerne tilbyde et tematiseret brobygningsforløb for 9. klasse. Vi håber forløbet kan
hjælpe de unge med at afklare valget af ungdomsuddannelse, så det bliver et reelt og reflekteret
valg. En god skolestart og herunder valg af den rigtige studieretning, er det bedste grundlag for et
succesfuldt gymnasieforløb.
Vi vil derfor gerne tilbyde et brobygningsforløb, hvis hovedformål er at de unge får afprøvet deres
evner og bliver udfordret på deres viden indenfor et af de 4 temaer;

Verdensborger
•Fokus på sprog, litteratur, mennester og kulltur
•Engelsk, fransk, spansk og tysk

Bæredygtighed
•Fokus på samfundsforhold - nationalt og globalt
•Samfundsfag, engelsk, matematik og biologi

Science
•Fokus på mennesker og natur
•Fysik, kemi, biologi og matematik

Musik
•Fokus på praktisk, teoretisk og analytisk side af musik
•Musik, engelsk, dansk og matematik

Temaerne svarer til hver af de 4 hovedindgange som Grenaa Gymnasiums studieretninger
grupperes under
-

Sprog (engelsk, spansk og fransk)
Samfundsfag (samfundsfag, matematik og engelsk)
Naturvidenskab (biologi, fysik, kemi, naturgeografi, bioteknologi og matematik)
Musik (musik, engelsk og matematik)

Desuden vil alle klasser få et IB – modul, hvor de kan prøve undervisning på engelsk.
Undervisningen vil være opbygget som tværfaglige projekter omkring temaerne og de indgående
fag.

Ud over en afklaring i forhold til valg af ungdomsuddannelse og studieretning er det vores mål, at
indholdet af undervisningen i brobygningsugen skal have direkte sammenhæng med den
undervisning, de er i gang med hjemme i deres egen 9. klasse.
Indholdet af projekterne fastlægges i samarbejde med lærerne i folkeskolerne så niveauet
tilpasses og således, at eleverne gennemgår et pensum, som er relevant for deres fag i
folkeskolen.

Vi vil gerne invitere 3 faglærer fra hver skole til et planlægningsmøde med lærere fra
gymnasiet hvor det faglige indhold af forløbene kan debatteres.
Mødet er placeret mandag d. 26.8 kl. 14.00 – 16.00 på Grenaa Gymnasium.
Efter mødet vil gymnasiets lærere udforme projektbeskrivelse og undervisningsplan for ugen.
De endelige projektbeskrivelser forventes klar til eleverne i uge 36, således at eleverne kan tilmeld
sig i uge 38 gennem UU. Elevtilmeldingen foregår via UU’s hjemmeside.
Vi håber at I har lyst til at bidrage med denne vidensdeling og at I vil tilbyde forløbet til jeres 9.
klasser i det kommende skoleår.
UU vil være til stede i ugens løb for vejledning af eleverne
Tilmelding til planlægningsmødet sendes til Susanne Dybdahl på 87584067 eller sd@grenaagym.dk senest d. 16.06.2013

Med Venlig hilsen

Ole Fjord

Susanne Dybdahl

