”Jeg har fået en anden forståelse for
matematik og et andet syn på det. En
god oplevelse. Jeg føler mig ikke så
”bange” for matematik længere”

Nordjyllands
Akademi

”Jeg synes, at det var meget

inspirerende, og man fik en
masse gode råd”

”Jeg føler, at jeg er blevet
bedre til at læse. Det går
hurtigere, og jeg kan bedre
følge med i timerne”

”På campen var det udfordrende
på en god måde. Det, at
matematikken kunne bruges til
noget, var motiverende”

”Det var mega fedt,
fordi man lærer andre
at kende fra andre
skoler eller klasser”

Nordjyllands Akademi
Vendiavej 7, 9800 Hjørring
Telefon: 60 15 96 66
Mail: loh@hpr.dk
www.nordjyllandsakademi.dk

For elever i 7.-8. klasse med lyst til at hæve
deres faglige niveau

Nordjyllands
Akademi

Nordjyllands Akademi er et undervisningssamarbejde
mellem privatskoler i Nordjylland.
Akademiet er oprettet for at tilbyde et løft til elever på
7.-8. klassetrin, som føler sig udfordrede i læsning eller
matematik. Tilbuddet henvender sig primært til elever
med standpunktskarakterer på 02 eller 4, som har
potentiale, motivation og ambitioner om at hæve
deres faglige niveau.

Forløb på Nordjyllands Akademi
Et undervisningsforløb på Nordjyllands Akademi består
af tre camps. Hver camp forløber fra fredag til lørdag,
med overnatning, og er geografisk placeret på en af
akademiets medlemsskoler. Her modtager eleverne
niveautilpasset undervisning og indgår i sociale
aktiviteter omkring det faglige. I perioderne mellem
camps forpligter eleverne sig til hjemmearbejde og
deltagelse i opfølgninger.
Målet for Nordjyllands Akademi er, at eleverne:





genfinder motivation for faget
opnår øget selvsikkerhed i faget
tilegner sig nye færdigheder i faget
tilegner sig metoder, som de kan tage med
sig videre i deres uddannelsesforløb
 opbygger et netværk af jævnaldrende fra
andre skoler
Eleverne præsenteres for campaktiviteter, der bygger
på fællesskab, teambuilding og fysisk aktivitet, hvorfor
det er vigtigt, at eleverne kan og vil deltage i det
sociale liv på vores camps.

Linjer på Nordjyllands Akademi
Nordjyllands Akademi har linjer i læsning og matematik.
Under camps inddeles eleverne i undervisningshold på 1012 elever, hvilket sikrer, at eleverne får mulighed for at stille
spørgsmål og få hjælp af akademiets undervisere.

Læsning
Kurset i læsning henvender sig til elever, som ønsker at blive
bedre læsere. Målet er, at eleverne opnår øget læselyst
samt forbedrer deres læseforståelse og læsehastighed.
Eleverne introduceres for forskellige læsestrategier, og med
udgangspunkt i den enkelte elevs interesser og læsefærdigheder udarbejdes en personlig læseplan sammen
med underviseren. Eleverne skal forvente daglig læsning
under forløbet.

Akademiets primære målgruppe er elever, som til
dagligt underpræsterer fagligt, fordi de endnu ikke
helt har knækket koden til læsning eller matematik.
Vi arbejder med elever, som har behov for mere
træning, vejledning eller hjælp til at få skabt bedre
lektievaner for, at deres faglige potentiale udfoldes.
Det er elevernes faglærere i det pågældende fag,
som indstiller til Nordjyllands Akademi ud fra fagligt
standpunkt, motivation for deltagelse og potentiale
for faglig udvikling.
En positiv indstilling, motivation og vedholdenhed
vægtes, da det kræver en indsats fra elevernes side,
hvis de ønsker at opnå resultater under forløbet.

Matematik

Finansiering

Kurset i matematik henvender sig til elever, som ønsker at
styrke deres færdigheder i færdigheds- og problemregning.
Målet er, at eleverne får et kompetenceløft i matematik, så
de i den daglige undervisning er bedre rustet til færdighedsog problemløsende opgaver. Der tages udgangspunkt i den
enkelte elev og dennes forhold til matematik, så både
interesse og tro på egne evner styrkes. Eleverne skal
forvente min. én times ekstra hjemmearbejde ugentligt.

Nordjyllands Akademi finansieres gennem skoleog elevkontingenter. Skolerne bidrager med 1400
kr. pr. deltagende elev, mens egenbetalingen for
elever er 1000 kr. Beløbet dækker undervisning,
aktiviteter, opsyn, kost og logi på forløbets tre
camps.

Hvem kan deltage - og hvordan?
Elever på 7.-8. klassetrin, med potentiale og lyst til at hæve
deres faglige niveau, kan komme i betragtning til en plads
på Nordjyllands Akademi, såfremt de er indskrevet på en af
akademiets medlemsskoler.

