
Kontakt os, hvis du gerne vil vide 
mere om 10. Puls.

10. Puls
Hovmestervej 30 B
2400 København NV
Undervisningen foregår hos 
Ressource Center Ydre Nørrebro 
Tagensvej 85D

Henvendelse  om 
elevoptag sker til Hanne Jakobsen 
på 21 66 99 42

Undervisningen foregår i lokaler 
hos Ressourcecenter Ydre 
Nørrebro. 

Læs mere om os på 
www.ungdomsskolen.kk.dk

Faglige mål
De unge arbejder imod en FP10 i dansk, 
matematik og engelsk. Det er også muligt 
at tage en FP9 på 10. Puls. Der er op til 
16 elever på tilbuddet - og 10. Puls har tre 
undervisere tilknyttet tilbuddet.

I den faglige undervisning har vi ligeledes 
fokus på og tid til at arbejde med de 
personlige og sociale vanskeligheder, der 
har stået i vejen for de unges ønske om 
uddannelse. Derfor arbejder eleverne både 
individuelt og i hold i undervisningen.

At opnå FP10 er et centralt og konkret mål 
for de unge. Ud over at kvalificere formelt, 
er eksamensbeviset konkretiseringen af de 
unges udvikling og anstrengelser.

Vejledning
Der er fastholdelsesvejledning knyttet til 
projektet.  Vejledningen har til formål:

• At hjælpe de unge til at turde 
drømmene og lægge realistiske planer 
for fremtiden.

• At hjælpe de unge med at holde fokus 
i forløbet.

• At fjerne sten på vejen for de unge.
• At sikre tæt samarbejde med den 

unges UU-vejleder, både i opstarten, 
undervejs og når afslutningen på forlø-
bet nærmer sig. Vi etablerer månedlig 
kontakt til den unges UU-vejleder.

Job og uddannelse
Vi tilbyder de unge individuelle  
brobygnings- og praktikforløb og mulighed 
for at få hjælp til at søge fritidsjob. 

Vi etablerer kontakt til private samarbejd-
spartnere og arbejder bl.a. med en psyko-
log, U-turn og rollemodeller fra arbjeds-
markedet. Eleverne på 10. Puls indgår også i 
uddannelses- og virksomhedsbesøg i løbet 
af skoleåret.

10. PULS



Fysiske aktiviteter
Vi prioriterer fysisk udfoldelse i det 
daglige. 

Fire dage om ugen vil der være fysiske 
aktiteter - fx boldspil eller fitness.

En dag om ugen er afsat til længere og 
mere intense forløb i fx klatring, 
curling, kajak og kampsport. 

De enkelte forløb har et særligt fokus 
på at identificere personlige mål for de 
unge, og der arbejdes også intensivt med 
metoderne, der hjælper de unge frem 
mod målet.

Målet er uddannelsesparathed!

Formålet med 10. Puls er at udvikle den unges sociale, personlige og faglige kvalifikationer 
– kvalifikationer der er en forudsætning for videre uddannelse. 

Projektet skal løfte de unge, der har mistet troen på at de kan og vil lykkes, tilbage til 
skolen. 10. Puls handler hermed i høj grad om at ændre de unges vaner, deres relation til 
uddannelsessystemet og om at hjælpe dem til at se succeser på et personligt og et uddan-
nelsesmæssigt plan.

10. Puls er et skoletilbud under Københavns Kommunes Ungdomsskole.  

10. Puls er  et 10.-klasse-tilbud, hvor fysisk aktivitet, social og personlig udvikling og 

prøveforberedende undervisning er i højsædet.

På 10. Puls modtager eleverne undervisning i dansk,engelsk og matematik, og skoledagen 

byder også på masser af fysiske aktiviteter - fx boldspil eller fitness. 

 Målgruppen er primært unge unge mellem 16-19 år, der af faglige, sociale eller 

 personlige årsager ikke kan passe en almindelig ungdomsuddannelse  

Life Skills
På 10. Puls arbejder vi aktivt med 
elevernes Life Skills. 

Gennem forløbet på 10. Puls skal de 
opbygge selvværd, kropsbevidsthed, 
samarbejdsevner, selvindsigt, viden om 
egne potentialer og en bevidsthed om 
at dygtiggøre sig personligt og socialt. 

Early Break
Hver dag samles vi Early Break - en 
pause i undervisningen - hvor eleverne 
taler om et emne fra nyhederne, fra 
samfundsdebatten eller måske et citat 
fra en vigtig, historisk begivenhed. Early 
Break er med til at skabe bevidsthed 
om dagsaktuelle temaer - og holdninger 
og meninger til en selv og andre.

>>  Målgruppen er ikke uddan-
nelsesparate, og kan typisk være:

• Ikke-uddannelsesparate unge, der 
er faldet fra en ungdomsuddan-
nelse.  

• Har ikke eller har kun delvis 
gennemført en FP9 eller FP10 

• Uafklarede/urealistiske overfor 
valg af uddannelse 

• Er begavede indenfor normalom-
rådet. Eleverne kan godt have en 
diagnose, men tilbuddet retter sig 
ikke mod behandling af specifikke 
indlæringsvanskeligheder eller 
specifikke diagnoser. 

• Socialt marginaliserede og 
kriminalitetstruede. Den unge har 
derfor ikke noget tilhørsforhold til 
skole og uddannelse. 

• Har lavt selvværd 

• Har ringe indsigt i og tro på egne 
muligheder

Elever fra 10. Puls om skoletilbuddet:

”Det betyder meget, at de gerne vil mig det bedste, og at man kan mærke dét, at de er 
interesseret i én, det giver mig lyst til at komme” 

”De tager alle folk seriøst, der er ingen, man efterlader”


