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NYE VEJE
Kort om Nye Veje
Nye Veje henvender sig til ikke-undervisningspligtige og er et afklaringsforløb for 15-21-årige. Der
er mulighed for boglig undervisning, men undervisningen er ikke prøveforberedende. Der er 48
elevpladser. Et forløb varer typisk et halvt år og max. et år og undervisningen udgør 25 klokketimer
om ugen. Nye Veje har løbende optag
Målgruppe
Nye Veje er et tilbud primært målrettet sårbare unge, der er uafklarede og ikke kan tage del i
koncentreret undervisning på en ungdomsuddannelse eller et prøveforberedende tilbud på
normale vilkår. Elevgruppen på Nye Veje er kendetegnet ved stor faglig og aldersmæssig
diversitet. Fælles for elevgruppen er, at de typisk har et eller flere afbrudte uddannelsesforløb bag
sig og en mangel på uddannelsesparathed.
Formål
Der vil være fokus på at styrke faglige, personlige og sociale kompetencer og dermed den unges
evne til at indgå i et skolemiljø, fremme motivationen og få talt med den unge om, hvilke
uddannelsesskridt der fremadrettet skal tages. Det er ikke muligt at tage folkeskolens
afgangsprøve.
Pædagogisk grundlag
Nye Veje stiller det krav, at eleverne skal have lyst til at gå på skolen – det vil sige, at man ikke kan
starte på skolen, hvis man ikke er motiveret for at arbejde med sig selv og afklare ens videre
muligheder for uddannelse. Der er tre lærere og to vejledere på Nye Veje, og de står
løbende til rådighed, hvis eleverne har brug for en at tale med om såvel faglige som personlige
problemer.
Det individuelle skemavalg sigter mod, at ansvarliggøre den unge over for egne valg og samtidig

skabe en hverdag, der tager hensyn til den enkeltes behov og udfordringer. På Nye Veje får
eleverne mulighed for og hjælp til at reflektere over egen faglighed og uddannelsesmæssige
fremtid. Den unge vil have en tæt kontakt til skolens vejledere og lærere, som kan hjælpe i denne
proces. Ved siden af de daglige aktiviteter, arbejder vejlederne også tæt sammen med den unge omkring fx
praktik, skolebesøg, jobsøgning og andre socialfaglige opgaver, der kan hjælpe til den unges afklaring og
uddannelsesparathed.
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Undervisningens struktur
En elev, der starter på Nye Veje udarbejder ved starten et personligt skema med
udgangspunkt i et udbud af boglige, kreative, praktiske og fysiske aktiviteter.
Det er således muligt at have et personligt skema, der udelukkende består af boglige
skolefag eller et skema, der udelukkende tager udgangspunkt i fx kreative eller fysiske aktiviteter.
Undervisningen foregår i små hold på 5-10 elever og er individuelt differentieret. Da
undervisningen i høj grad er individuelt tilpasset, kan eleverne, hvis de har behov for det, tage en
pause undervejs i undervisningen.
Fag og prøver
Nye Veje er et undervisningsbaseret afklaringsforløb, men undervisningen er ikke
prøveforberedende. Eleverne kan derfor ikke gå til eksamen. Fokus er på uddannelsesmæssig
afklaring, på at styrke evnen til at demonstrere stabilt fremmøde og på, at den unge genvinder
motivationen for videre uddannelse. Et individuelt skema sammensættes ud fra fagene:
• dansk, matematik og engelsk
• life skills som jobsøgning og identitet
• kreative fag og fag med fysisk aktivitet.
Praktik og brobygning
Nye Veje lægger vægt på, at det skal være muligt at snuse til forskellige ungdomsuddannelser og
komme i praktik i virksomheder. Der tilbydes således erhvervspraktik, virksomhedsbesøg og
særligt tilrettelagte brobygningsforløb af en uges varighed.
Undervisningsmiljø
Nye Veje er mobbe- og stoffrit område. Det er derfor et krav, at eleverne ikke er
”udadreagerende”, at de ikke må beruse sig (hash, stoffer etc.), mens de går på skolen, og at de
skal have en respektfuld omgangstone. Lærere og vejledere har et særligt fokus på at nedtrappe
konflikter og sørge for, at Nye Veje har et trygt og rummeligt undervisningsmiljø. Eleverne skal
derfor kunne forlade en konflikt, hvis de bliver bedt om det. Disse krav og forventninger til eleven
vil blive drøftet ved indmeldelsessamtalen, så forventningerne mellem skole og elev er godt
afstemt inden start.
13
Motivation og fravær
Elever, der starter på Nye Veje, har typisk meget store vanskeligheder med stabilt fremmøde, og
derfor er der ofte en særlig opgave med at træne fremmøde, når eleven starter. Fra skolens side
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er der stor tolerance, da skolen er indstillet på, at stabilt fremmøde
ikke er en selvfølge, men et udviklingsområde. Der er samtaler med eleverne
undervejs om fremmøde, hvor skolen sammen med eleven sætter mål for,
hvordan eleven kan styrke sit fremmøde.
Eleverne skal møde hver dag fra 9-13:30. Hvis eleven udebliver, kontakter Nye Veje eleven. Skolen
samarbejder med netværket omkring den unge om at mindske elevens fravær og styrke
fremmødet.
Samarbejde med forældre og andre kontaktpersoner
Relationsarbejde og personlig og social udvikling er en kerneopgave på Nye Veje. Både vejledere
og lærere har løbende samtaler både i og uden for undervisningen med eleven og netværket
omkring eleven. Ofte bunder elevens manglende evne til at tage en uddannelse findes i, at der er
personlige og sociale problemer omkring eleven, der hindrer, at eleven kan koncentrere sig om at
tage en uddannelse. Derfor er af en af hjørnestenene i det pædagogiske arbejde på Nye Veje at
samarbejde med netværket omkring eleven at afhjælpe disse udfordringer. Nye Veje har
kompetencesamtaler i starten af afklaringsforløbet, som resulterer i en uddannelsesplan, der
løbende følges op.
Optagelse og mere information
Der er løbende optag på Nye Veje. Der er ikke besøgsdage på skolen, men det er altid muligt at få
en aftale med en af skolens vejledere, ligesom det er en del af optagelsesproceduren, at unge
kommer til en afklarende samtale, inden de optages.
Kontakt
Tina Petersen
Vejleder
tinpet@ungdomsskolen.kk.dk

Tlf. 27 64 48 18,

Frem til 7. april bor Nye Veje på:
Frederiksborgvej 109
2400 København NV
Fra. 18. april bor Nye Veje på:
Gammel Kalkbrænderivej 13
2100 København Ø.

Jeppe Jensen
Vejleder
jje@kku.dk
Tlf. 27 52 61 24.

Rai Ajufo
Pæd. afdelingsleder
Y38s@buf.kk.dk
21 24 79 07
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9.00 - 9.40
10.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.15

12.15 - 13.40

Mandag
Morgensamling
Vælg mellem:
 Krea
 Engelsk
 Musik
Frokost
Icebreaker
Vælg mellem:
 Jobsøgning/d
ansk
 Idræt
 Identitet

Tirsdag
Morgensamling
Vælg mellem:
 Matematik
 Krea
 Musik
Frokost
Icebreaker
Kontaktgrupper

Onsdag
Morgensamling
Vælg mellem:
 Film
 Bageriet
 Engelsk
Frokost
Icebreaker
Vælg mellem:
 Film
 Læsning
 Matematik

Torsdag
Morgensamling
Vælg mellem:
 Tur
 Værksted
 Dansk/mat.
Frokost
Icebreaker
Vælg mellem:
 Tur
 Værksted
 Dansk/mat.

Fredag
Morgensamling
Vælg mellem:
 Krea
 Mad
 Dansk
Frokost
Icebreaker
Vælg mellem:
 Hockey
 Musik
 Spil

