HeltidsUndervisningen+ (HU+)
HU+ er Ikast Brande kommunes specialundervisningstilbud under
ungdomsskolelovgivningen. Tilbuddet er for unge med behov for særligt
tilrettelagt undervisning ud fra den unges faglige og sociale kompetencer.
Der undervises enkeltvis eller i meget små grupper hovedsageligt i fagene dansk, engelsk og matematik.
Historie og samfundsfaglige diskussioner/emner bliver derudover berørt dagligt. Har den unge særlige
interesser, vil det være et naturligt udgangspunkt at tage. Som opstart vil den unge ofte have meget få
ugentlige timer, men skemaet udvides i takt med den unges motivation og parathed.

Målgruppe

Tilgang og værdier

Unge i udskolingen med udfordringer, der gør, at
de i en kortere eller længere periode har brug for
undervisning i et skærmet og reduceret tilbud.
Det kan være:
• Unge fra hele landet anbragt på opholdssteder
i Ikast-Brande Kommune.
• Fjernundervisning af unge med udprægede
vanskeligheder i livet (OCD, social angst,
depression el.lign.).
• Unge fra kommunen, der ikke passer ind i
andre tilbud i kommunen og som har behov
for hjælp til at komme tilbage til eksempelvis
Heltidsundervisningen (HU), folkeskolen eller
ungdomsuddannelse.

Gennem nysgerrighed, interesse og en positiv
anerkendende tilgang tilstræber vi at skabe den
gode relation.
• Vi ser muligheder frem for begrænsninger.
• V
 i møder og accepterer den unge, hvor den
unge er i livet.
• Vi dømmer ikke den unge. Vi ser på, hvem
den unge er hos os, og arbejder ud fra dette.
• Vi ønsker og tror altid på det bedste i og for
den unge – både fagligt og menneskeligt.
• Vi har tiden og tålmodigheden til at lade
den unge blive klar til at udfordre sig selv og
tilegne sig nye færdigheder.

Målsætning
At tilbyde de unge et trygt og tillidsskabende
sted, hvor de udvikler og får hjælp til:
• En tro på sig selv – selvværd og selvtillid.
• L
 yst og motivation til læring.
• G
 ode historier og oplevelser i en
skolesammenhæng.
• Mod og tro på at STU, FGU eller ordinær
ungdomsuddannelse kan blive en del af
fremtiden.
• At få struktur på uddannelsesmuligheder i
samarbejde med UU.

HU+

Indhold
Undervisningen i HU+ er individuelt tilrettelagt
og spænder eksempelvis fra simple plus
og minus stykker og de 120 første ord til
forberedelse til FP9 i fagene matematik, dansk
og engelsk.
For os er undervisning ikke kun faglighed og
uddannelse. Almen dannelse igennem samtaler
og ture ud af huset (museumsbesøg, til byen,
rådhuset, biblioteket, handle ind), bage,
madlavning og lignende.
Musik og sport er en naturlig del af dagligdagen,
hvis den unge har interessen for det.

