Kære underviser / kommende underviser i ungdomsskolen
For at vi og bestyrelsen kan tage stilling til hvilke hold ungdomsskolen skal tilbyde i den nye sæson, har vi brug
for nogle informationer omkring det hold du godt kunne tænke dig at tilbyde. De informationer kan du finde i
dokumentet: 2021 – 2022 Skema til holdønsker.
Du skal udfylde og indsende et skema for hvert hold og sende det som et WORD-dokument, ikke som PDF, ODT
mv. til ungdomsskolen@slagelse.dk . Hvis dit hold skal med i vores trykte brochure, der udleveres på alle skoler
mm., skal vi have skemaet retur senest den 15. april 2021 – men vi opretter løbende hold og laver også reklame
for dem på hjemmeside, Facebook mm. så det er aldrig for sent at indsende holdønsker.
TÆNK GERNE UD AF BOXEN i forhold til tid, form og indhold (din undervisning kan foregå en gang om ugen over
en periode/hele sæsonen, den første lørdag i måneden, en/to/tre weekends, forår, efterår osv.).
Hvis du er ny underviser i ungdomsskolen må du gerne skrive lidt om dig selv, fx din baggrund, uddannelse,
fritidsinteresser, andre jobs med videre.
Information om ungdomsskolesæsonen 2021 - 2022:
Ø Der afholdes opstartsmøde for alle undervisere i ungdomsskolen: torsdag den 16.9.2021, kl. 17.30 – 19.30.
Indbydelse og dagsorden udsendes ultimo august.
Ø Ungdomsskolens hovedsæson starter den 20.9.2021 og slutter den 7.4.2022. Hele sæsonen afsluttes med et
stort fælles Forårs Show-Off tirsdag den 5.4.2022, hvor alle forventes at deltage med elever og aktiviteter
(mere info senere J).
Ø Der er normalt ikke undervisning i efterårsferie (uge 42), juleferie (uge 50, 51, 52) og vinterferie (uge 7). Du
kan dog også tilbyde hold der ligger udenfor hovedsæsonen og i ferier.
Ø Vi afholder fælles juleafslutning torsdag den 9. december 2021, hvor du forventes at deltage med dine
elever.
Ø Undervisningen på hverdage kan tidligst starte kl. 16.00 og skal være slut senest kl. 21.30. Blot til info: så har
vi de sidste sæsoner oplevet, at eleverne primært tilmelder sig hold, der starter i tidsrummet kl. 16 – 17.
Ø Hvis du ikke på nuværende tidspunkt kan fastsætte på hvilken ugedag og/eller tid du kan undervise fra september, så notér på det på holdønskeskemaet – vi har brug for oplysning om ugedag og tid senest medio
juni, da vores hjemmeside åbner op for tilmeldinger til ny sæson den 1.7. og der skal alt gerne være på plads.
Når du indsender dit holdønske skal du samtidig opstille mål for undervisningen på dit hold. De opstillede mål er
dem dine elever skal evaluere på når undervisningen er ved at være slut. Evalueringen foregår elektronisk, og
efter bearbejdning, vil du få tilsendt det samlede resultat for dit hold. Hvis du, når holdet starter op og du har talt
med dine elever, er nødt til at justere eller ændre dine mål, skal du indsende de nye mål til ungdomsskolen
hurtigst muligt. Du er naturligvis meget velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om hvordan dine mål kan
udformes.
Har du nogle spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte undertegnede.
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