Om Plan T
Plan T startede i 2009 som et
projekt med udgangspunkt i TV 2s
successerie Plan B, som skabte en
læsecamp for unge med specifikke
indlæringsvanskeligheder. Projektet
blev i første omgang til med støtte

fra Egmont Fonden, og er siden støttet af Odense Kommunes Børn- og
Ungeforvaltning. Plan T er et samarbejde mellem alle folkeskolerne i
Odense, Odense Kommunes Børnog Ungeforvaltning og UngOdense.

Kontakt og Indstilling af elever
Birgitte Hestelund
Koordinator
Skoleafdelingen
Odense Kommune

Indstilling af elever
Elever indstilles via egen folkeskole
og sendes elektronisk senest den
20/4 2021 til:

E-mail: bihes@odense.dk
Mobil: 23 42 91 67

Plan T, UngOdense
Niels Bohrs Allé 210
5220 Odense SØ
Tel.: 63 75 77 77
Mail: ungodense@odense.dk

yttet
Jeg har fl
elvom jeg
s
g
o
,
t
e
g
mig me
med mine
u
a
e
iv
n
mmet på
er jeg mig
d
læ
g
ikke er ko
å
s
merater,
lært
klassekam em, hvad jeg har
d
til at vise
på Plan T

”

”

U n g d o m s s k o l e n

i

O d e n s e

PLAN T
LÆSECAMP FOR TEENAGERE

2021

Deltagerne

Tilgang til læring

Campen

Plan T er et intensivt skoletilbud, der henvender sig til elever i
folkeskolens 7.-8. klasse, som:

•
•
•
•
•
•

Plan T er et intensivt læsekursus,
hvor 16 unge i 4 uger sætter turbo
på deres læsning med og uden
It-redskaber. Gennem forskellige
pædagogiske tiltag arbejder
lærere og pædagoger målrettet
med den enkelte for at skabe det
bedste grundlag for elevernes videre læring. Formålet med Plan T
er at give deltagerne lyst til læring
og dermed mod på at fortsætte
i et uddannelsesforløb. Eleverne
får udleveret en Chromebook og
anvender forskelige IT-programmer
der støtter dem i d
 eres læse- og
skriveudviking i folkeskolen.

•

er markant forsinkede i deres læse- skriveudvikling og derfor kan
have svært ved at få det optimale ud af de forskellige fag i skolen.

•

oplever at deres motivation for læring og skole er faldende. Eleverne
er ved at minste troen på, at de kan lære.

•

ser et ophold på Plan T som en spændende mulighed for at arbejde intensivt og målrettet med læsning, skrivning og motivation for
læring.

•
•
•
•
•
•
•
•

Fokus på relationer
Anerkendelse
Positive forventninger
Klasseledelse
Læringsmål
Nyeste viden om læse/staveudvikling
Læringsstile
IT-redskaber
Test
Co-operative learning
Miljøskifte
Intensitet
Sund mad og fysisk aktivitet
Feedback

Opfølgning og netværk
Plan T afholdes på lejrskolekolonien Jørgensø på Nordfyn den d. 5/9 –1/10.
Forud for opholdet er der et opstartsmøde den 9/6, hvor man hører mere
om tilbuddet og introdage for eleverne den 2/9 og 3/9. Ligeledes er der
efter opholdet nogle opfølgningseftermiddage, hvor eleverne får mulighed
for at arbejde videre med det, de har lært. Endelig laves der efter opholdet
en overlevering af resultater og de anvendte redskaber til både forældre og
lærere, som derved får mulighed for at støtte elevens videre læseudvikling.

