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HANDLEPLAN
MED MILESTONES / MÅL OG DELMÅL

TIDSPUNKT, HVORNÅR
INDSATSEN ER FÆRDIG

Deltagere, roller og opgavefordeling bedes angivet, hvor det er muligt.
Målene beskrives S.M.A.R.T.e (Specifikke, Målbare, Attraktive,
Realistiske og Tidsbestemte)

Hvad møder eleven?

Der er ikke plads i receptionen til, at det kan være mødested for
brobygningselever. Vi ønsker derfor at flytte mødestedet til elevkantinen.
Det vil give et bedre overblik – også i forhold til fraværsregistrering, således
at elevadministrationen får hurtigere besked vedr. fravær og manglende
skoler.

Forberedelse og
brobygningskoncept

1. Vi vil gerne have en mere uddybende information ud til skolerne, så
eleverne ikke er i tvivl om, hvad de skal opleve på deres forløb på
HRS. Hertil vil vi bruge de LUP der skal beskrives.

Under

1. Informationsbrev til skole/elever

Dette er effektueret fra august 2017

a) 1-dags SKILLS

a. Beskrivelsen af SKILLS 1-dags ligges på Google classroom, hvor alle
undervisere og studievejledere har adgang.

a. Oktober 2017

b) 2-dags forløb (samt 2. & 3.
dags SKILLS og H&B)

b. For at skabe overblik vil vi udarbejde mini LUP’er til alle vores 2-dages
forløb samt beskrive læringsmålene, så vores undervisere er optimalt
klædt på til undervisningen.

b. Januar 2018

c) 3 + 5 dags forløb (9. klasse
IUP, 10. klasse, 8. klasse på
EUD, Madværkstedet)

c. For at skabe overblik vil vi udarbejde mini LUP’er til alle vores 3 + 5dages forløb samt beskrive læringsmålene, så vores undervisere er
optimalt klædt på til undervisningen.

c. Juni 2018
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Underviserne skal være motiverede og klædt ordentligt på til
brobygningen. Vi vil derfor lave opstartsmøder for lærere og andre
relevante medarbejdere forud for forløbene og præsentere/gennemgå
forløbet i sin fulde længde:

Kvalitet i undervisningen

a. 1-dags Skills jf. ”Forberedelse og brobygningskoncept” 1.a.

a. Dette er udført august 2017

b. 2-dages forløb (samt 2. og 3. Dags Skills og Hands & Brains) jf.
Forberedelse og brobygningskoncept” 1.b.

b. Ultimo januar 2018

c. 2+5 dags forløb (9. klasse IUP, 10. klasse, 8. klasse på EUD
”Madværkstedet”) jf. ”Forberedelse og brobygningskoncept” 1.c.

c. Ultimo juni 2018

1. I samarbejde med studievejledningen udarbejdes et
evalueringsskema til de besøgende elever. Dette bruges dels til vores
statistiske arbejde (udarbejdes af elevadministrationen/
studievejledning) og dels til at sikre, at vores forløb passer
målgruppen (de pædagogiske ledere på brobygning læser løbende
evalueringen sammen med vejlederne).

Implementeres december 2017

2. I samråd med Pædagogisk Udvalg (PU) vil vi udvikle materiale til nye
undervisere omkring pædagogik, didaktik og tilrettelæggelse af UV
(mini PD).

Dette er nævnt for PU og rammen
og materialet er påbegyndt.
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Forbedringsforslag til før-fasen

1. Vi ville forelægge UU-koordinatorerne om muligheden for at få oplyst
en mail på underviserne fra folkeskolerne, så informationsbrev kan gå
direkte til dem.

1. Til et møde i UU-Kbh. den 21.
sep. blev der oplyst, at dette ikke
var muligt, da man ikke måtte
udgive denne info.

Til at udvikle statistisk om arbejdet om brobygningseleverne kommer
igen skal vi som minimum bruge elevernes fødselsdato, når vi opretter
eleverne på hold. (Det er elevadministrationen, der udarbejder
statistikken). Udfordringen opstår på hold, hvor vi samarbejder mere
end brobygger.
2. Fokus på nye rekrutteringsstrategier. SKILLS udvider, så der i
fremtiden også er 7. og 9. klassetrin. I efteråret 2017 starter 9. klasse
på pilotprojekt.
Ligeledes på forløbet 8. kl. på EUD (madværkstedet) udvikler Kbh’s
Kommune et pilotprojekt på 7. klasse.

2. Det er sat i procedure og opnås
på langt de fleste hold.

3. Vi er indgået i Åben Skole med Skt. Annæ pr. august 2017 og
påtænker at udvikle endnu et nyt samarbejde med en ny skole i
indeværende skoleår.

3. Dette foregår løbende

4. Vi udbød valgfaget Maduniverset i samarbejde med Kbh’s Kommune.
Grundet tidspunkt på dagen var der for få tilmeldte og blev derfor
aflyst.
Vi fortsætter samarbejdet med Klimaambassadøruddannelsen i
indeværende skoleår.

4. Skoleåret 2017/2018

5. Studievejlederne præsenterer og varetager som udgangspunkt 1.
modul på brobygningsholdene. Siden august er det lykkedes på 30
hold ud af de tilmeldte 43 hold, hvilket er 87% på nuværende
tidspunkt.

5. Skoleåret 2017/2018

6. Studievejlederne præsenterer og varetager som udgangspunkt 1.
modul på brobygningsholdene. Siden august er det lykkedes på 30
hold ud af de tilmeldte 43 hold, hvilket er 87% på nuværende
tidspunkt.

6. Dette er implementeret august
2017
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