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Hej US–Elever og PM-er på alle kommunens overbygningsskoler
Jobbet som US-elev handler bl.a. om deltagelse i 3 fællesmøder : Startmødet i september, hyggemødet
Bio/MCD i november og Brainstorm/Bowl i maj og i løbet af skoleåret kan der på jeres skole holdes USmøder for at lave gode tiltag på jeres egen skole!
Dette papir er et forberedelses papir til BRAINSTORM mødet 02.05.2019.
US-elev : TILMELD DIG TIL MØDET PÅ Ungvarde.dk – hold US – Brainstorm 2019
Så det er nødvendigt at skolens US-elev gruppe og PM mødes og besvarer dette forberedelsespapir!
1.
2.
3.
4.

PM indkalder til et US-elev møde på skolen inden 30.04.19
US-eleven snakker med sine klassekammerater om spørgsmålene på de næste sider
På US-PM mødet på skolen samles skolens svar
PM´eren sender skolens samlede besvarelse til Jesper på hart@varde.dk senest 30.04.2019

For den mest iderige, sprælske og sprudlende udførsel af denne
opgave side 3-6 belønnes skolens US gruppe med pizza og sodavand.
Mødested : Varde Fritidscenter kl. 16:15
Program :
16:15 Velkommen
16: 30 Den store Bowlingturnering sammen med PM´ere 
17:30 Præsentation af nye ideer fra skolerne og elev afstemning
17:45 Spisning
18:30 Slut
( PM møde 18:30 – 19:30 )
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Forberedelse til
Brainstormmøde
Torsdag 02.05.2019 kl. 16:15 – 18:30
Fritidscenteret Varde, Lerpøtvej 55

For US elever og
Pædagogiske medarbejder (PM)
på skolen
Skole-US-elev/PM møde : _____dag kl. __________
Mødested : _____________________________
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OPGAVE :
GØR UNGDOMSSKOLEN ENDNU BEDRE
”Det synes vi om” fra sidste skoleår 2018 / 2019
Det synes vi om hjemmesiden www.ungvarde.dk
Super

Layoutet er spændende
Informationen er forståelig
Let at bruge

/ LOGIN
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Kommentarer og NYE ideer :

Det synes vi om facebooksiden Ungdomsskolen-Varde
Siden er spændende



Kommentarer og NYE ideer :

Det synes vi om Ungdomsskolens brochure
Brochuren er interessant og spændende
Kommentarer og NYE ideer :
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Det synes vi om at være Ungdomsskolens US-elev


Formøde på Brorsonskolen i september 2018 
US- Hyggemøde BIO og MCD i november 2018 
”Jobbet” har været interessant og spændende









Kommentarer og NYE ideer :

Det synes vi har været en positivt oplevelse med Ungdomsskolen:

Det synes vi har været dårlig oplevelse ved Ungdomsskolen:
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Næste skoleår - Tilbud i nuværende brochure, som bør fortsætte i
næste skoleår :

Næste skoleår – NYE ØNSKER OG IDEER om tilbud til unge i hele
kommunen eller i dit område :
Almindelig undervisning : f.eks. lektiehjælp til forskellige skolefag,
eksamenstræning …

Fritidsundervisning : f.eks. ture, overnatning, knallert, gocart,
krumtapværkstedet, LAN …

Weekend- og studieture : f.eks London, Paris, vildmarksture …..
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Hvad kan Ungdomsskolen yderligere gøre for at din hverdag bliver
bedre ? / Det ville være fedt, hvis Ungdomsskolen kunne arrangere :

Hvordan kommer Ungdomsskolen på IG og SNAP – hvad er den fedeste
ide til, at du vil følge UNGDOMSSKOLEN…?

