Skab dig!

Frederikshavnermetoden udviklet til at
styrke unges tro på sig selv, egne evner
og en fremtid med muligheder

Det siger værkstedslærerne ...
Det er ikke kun eleverne, der har udtrykt stor
tilfredshed med forløbet:

“Forløbet åbner kanalerne og alle
har i processen åbnet sig mere og
er mere klar til at se på sine svage
og stærke sider.
Pissegodt projekt!”
Per Frøsig, værkstedslærer EGU
Frederikshavn Produktionsskole

“Det er helt afgørende, at eleven oplever, at
det er muligt at vælge ud og angribe en enkelt
problematik ad gangen. Det bliver overskueligt at
tage fat på større udfordringer, hvis det gøres i step
og med små succeser som brændstof på vejen.”
Lykke Reffeldt, værkstedslærer Tekstil
Frederikshavn Produktionsskole

Skab dig!

Skab dig! kan også fungere på din skole!
Du er altid velkommen til at kontakte Anders Elholm Jeppesen
hos Elholm Coaching for at høre mere og tage en uforpligtende
snak om, hvordan Skab dig! vil kunne bruges på din skole.

Frederikshavnermetoden udviklet til at
styrke unges tro på sig selv, egne evner
og en fremtid med muligheder

Anders Elholm Jeppesen:
Tlf. 51935003 · info@elholm-coaching.dk
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Jeg bliver mere åben
og har rykket nogle af
mine grænser.

Skab dig! Frederikshavnermodellen for unge på produktionerskoler i Danmark

– Jack, elev

Styrk elevens tro på sig selv, egne evner og en fremtid med muligheder

Forløbet

I løbet af 2017 kører vi forløbet Skab dig! i alle værksteder på Frederikshavn Produktionsskole.

Forløbet giver eleven en struktureret og
overskuelig ramme til at sætte en positiv
retning. I første omgang vendes fokus
væk fra alt det, der ikke er lykkedes, og
rettes i stedet mod styrker og muligheder.
Skridt for skridt introduceres eleven til
værktøjer i en naturlig progressiv proces, der
primært udspringer indefra, og som udvikler
sig til personlige og selvvalgte løsninger.
Gruppedynamikken, arbejdet med egen
situation og små indspark giver brændstof til
selvrefleksion og nye perspektiver.

Formålet med forløbet er at understøtte og accelerere værkstedslærerens daglige arbejde med
at styrke de unges tro på sig selv, på egne evner og på en fremtid med muligheder.
Eleven bliver udstyret med en værktøjskasse, de også i fremtiden kan finde frem
og benytte, når de ønsker at nå et mål, skabe en forandring eller står over for en
udfordring, de skal tackle.

Pædagogiske overvejelser
Forløbet er opbygget af pædagogiske virkemidler, som erfaringsmæssigt passer
godt til produktionsskolens målgruppe, såsom visualiseringer bestående af film, illustrationer
og tegninger, et fælles tredje i form af to fiktive personer Emma og Jakob, gentagelser af
nøglebegreber, fælles dialoger, statements, aktiviteter med bevægelse og øvelser, der leder til
selvrefleksion.

Lektion 1

Det har været et
fantastisk forløb, hvor jeg føler,
jeg har fået gjort nogle tanker, som jeg
virkelig manglede. Har lært mig selv bedre
at kende og er blevet meget mere sikker om mine valg, og
hvor jeg skal fokusere i mit livshjul. Det har givet mig et
mere åbent syn om mig selv og de ting, jeg kan, og jeg er
virkelig glad for, jeg ikke har været foruden det her forløb!
Emnerne har været interessante, og vi fik lov til at selv
deltage og engagere os i undervisningen, og man følte,
man udviklede sig efter hver gang, man havde
afsluttet et emne!
Jeg kan kun sige gode og positive ting om forløbet og vil
sige, at alle ville kunne få gavn af det, da alle kan
arbejde med sig selv og udvikle noget på deres livshjul!
Syntes det har været fantastisk.

”Fremtiden er ikke lig med fortiden!”

Resultater:

Både elever og værks tedslærere oplever den s tørs te
posit ive forandring inden for områderne selv t illid
og job/uddannelse

– Marcus, elev

Lektion 2
”Hvad kan jeg selv gøre?”
Lektion 3
”Jeg skaber selv mit liv”
Lektion 4
”Jeg er min bedste ven”
Lektion 5

Navn.
HANDLINGSPLAN

”Jeg har en drøm”
Værktøjskasse med værktøjer
til at klare fremtidens udfordringer
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Jeg fik det meget bedre
med mig selv – jeg tror mere på
mig selv nu og har fået 100 kg selvtillid! Jeg lærte masser af ting, altså at se
anderledes på tingene. Se det i den positive
vinkel. Jeg kom ud af min komfortzone hele
tiden, og det bliver jeg ved med den dag idag.
Jeg synes, det var et rigtig godt forløb
og ville ønske, man kunne få flere af
den slags. Alt var godt ved det.
				
– Christina, elev

Dette var et yderst godt
forløb, der har fået mig til
at se mine evner, og det har
fjernet de dårlige ting, jeg
tænkte om mig selv. Jeg ved
nu, at verden er, hvad jeg
gør den til.
– Jonas, elev
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Belønning.
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5. TILSTAND
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Belønning.
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