marts 2019
Film- og vejledningsprojekt for 8. klasses Ikke Uddannelsesparate elever
som en del af vejledningstilbuddet i den
Boligsociale Helhedsplan i Greve og Køge 2019
Tilbydes i samarbejde med Helhedsplanen, der omfatter skoledistrikterne:
Greve: Arenaskolen, Krogårdsskolen
Køge: Hastrupskolen, Ellemarkskolen, Kirstinedalsskole og Asgårdskole.
Arrangør: UUV Køge Bugt og Køge Ungdomsskole

Filmprojekt for elever i 8. klasse
Vi gentager succesen og afholder ”Filmprojekt for 8. klasses elever” for 3. gang. Et 2-ugers
film- og vejledningsforløb for elever på 8. årgang fra Køge, Greve, Solrød og Stevns
kommuner.
Filmprojektet er et samarbejde mellem UUV Køge Bugt og Køge Ungdomsskole. Det er et
projekt, hvor de unge får brudt grænser både personligt og socialt. Filmarbejdet kan ses som
et middel til at udvikle de unges selvværd, selvtillid og sociale kompetencer. Det har vist sig
at være en succes at mødes om et fælles tredje. Erfaringen fra tidligere år viser, at styrken
ved projektet især er, at de unge får mulighed for at udvikle sig personligt og socialt.
Herudover opnå de et stærkt fællesskab og en stor grad af fortrolighed på trods af, at flere af
de unge tidligere har haft meget vanskeligt ved at begå sig socialt.
De to uger byder på et samarbejde med filmfolk, ungdomsskolemedarbejdere og
uddannelsesvejledere.
Målgruppen er primært ikke-uddannelsesparate elever, men uddannelsesparate elever, som
vil have glæde af et personligt og socialt løfte, vil også kunne tilmeldes.
Filmprojektet foregår i perioden d. 23. april til 3. maj 2019.
Mødetiden vil være fra kl. 9.00-14.00 på Køge Ungdomsskole, Tapperiet.
Tilmeldingen foregår i et samarbejde mellem skolen og UUV-vejleder.
Prisen er kr. 2600,- pr elev som inkluderer deltagelse i film- og vejledningsforløb, frokost,
eftermiddagsarrangement m pizza og film samt premiereaften.
Tilmeldingsfristen er senest d. 23. marts.
Tidligere projektdeltagere har udtalt:
”Venner for livet – Jeg tager de her venner med mig – Jeg kan godt lide udfordringerne – Har
overskredet mange grænser – Jeg kan være mig selv – De bedste to uger i mit liv – Fantastisk
oplevelse – Jeg har talt mere her, end jeg har gjort de sidste mange år i min klasse – Man får et
selvtillidsboost – Dejligt at komme ud af min vante rolle – Fedt at man kan være aktiv – Venskaber er
styrken ved projektet – Jeg bliver glad, når jeg ser på min positiv-plakat!

