DrengeAkademiet 2019 – Spørgsmål og svar
Generelt
Spørgsmål: Hvem kan søge om optagelse på DrengeAkademiet?
Svar: Alle drenge i hele Danmark, der går i 7. eller 8. klasse, som er kommet bagefter
i matematik og dansk, og som ønsker at ændre dette! Og så skal de selvfølgelig være
klar til at tilbringe 14 dage af deres sommerferie sammen med 99 andre drenge J

Spørgsmål: Hvad koster det at deltage på DrengeAkademiet?
Svar: Det er gratis – dog skal I selv sørge for transport!

Spørgsmål: Hvor og hvornår foregår DrengeAkademiet 2019?
Svar: Introcampen afholdes på Metalskolen ved Slangerup d. 1. – 2. juni 2019.
DrengeAkademiet er på Flakkebjerg Efterskole ved Slagelse i uge 27 og 28 - fra d. 1
til d. 14. juli 2019.
Hvis man ansøger om en plads, skal man kunne deltage ALLE dage.

Spørgsmål: Hvad forpligter jeg mig til som dreng?
Svar: Ved optagelse forpligter du dig til at deltage på Introcampen d. 1.-2. juni 2019
og på DrengeAkademiet d. 1.-14. juli 2019.
Derudover forpligter du dig til at deltage i vores obligatoriske 1-årige mentorforløb.
Det betyder, at du skal møde op i dit lokale mentorcenter én til to gange om måneden
i skoleåret efter, at du har været på DrengeAkademiet.

Spørgsmål: Hvad forpligter vi os til som forældre?
Svar: I skal deltage i et obligatorisk opstartsmøde i Slangerup d. 1. juni kl. 10-12, når
I afleverer jeres dreng på Introcampen. Dertil skal I deltage i et obligatorisk
afslutningsmøde d. 14. juli, når I henter jeres dreng fra DrengeAkademiet.
Vi forventer endvidere, at I bakker jeres dreng op både under og efter
DrengeAkademiet bl.a. ved at sørge for, at han møder op i sit lokale mentorcenter én
til to gange om måneden i skoleåret efter DrengeAkademiet.

Spørgsmål: Vi skal på ferie i uge 28 – er det ok, at vores søn kun deltager i
uge 27?
Svar: Nej! Hvis jeres søn bliver optaget, skal I sikre, at han kan deltage på hele
Introcampen og hele DrengeAkademiet.
Spørgsmål: Vores søn er ikke helt sikker på, at DrengeAkademiet er noget for
ham. Er det så ok, at vi lige ser det an et par dage ad gangen?
Svar: Nej! Hvis jeres søn er så heldig at blive optaget, forventer vi, at I går 100% ind
i det. Ellers kunne en anden dreng jo have haft glæde af muligheden for at deltage i
stedet.

Spørgsmål: Vores søn vil gerne deltage på DrengeAkademiet, men han har
ikke lyst til at deltage i mentorforløbet – kan han blive fri for det?
Svar: Nej! Selve DrengeAkademiet er en ”kickstart” i forhold til drengens personlige
og faglige læring – herefter kommer det lange seje træk, når hverdagen melder sig.
Derfor er mentorforløbet en naturlig og obligatorisk del af pakken, som understøtter
og vedligeholder drengenes læring.

Ansøgning
Spørgsmål: Hvornår og hvordan søger vi om optagelse?
Svar: Ansøgningen er åben fra d. 1. februar til d. 17. marts 2019 på LøkkeFondens
hjemmeside: www.loekkefonden.dk.
Ansøgningen foregår således, at både dreng og forældre/værge udfylder hver deres
del af et ansøgningsskema.

Spørgsmål: Hvilke oplysninger skal vi have klar, når vi skal ansøge om en
plads på DrengeAkademiet 2019.
Svar: Udover drengens og forældres kontaktoplysninger, skal vi bruge navn og
mailadresse på drengens kontaktlærer. Disse oplysninger skal vi bruge efter
DrengeAkademiet.
Ellers skal I blot svare på spørgsmålene i ansøgningsskemaet.

Spørgsmål: Skal skolen deltage i ansøgningen?
Svar: Nej, det skal drengen og hans forældre sammen.

Spørgsmål: Hvornår er der ansøgningsfrist?
Svar: Det er der søndag d. 17. marts 2019 kl. 23.59.

Spørgsmål: Hvornår får vi besked om optagelse?
Svar: I starten af april 2019.

Målgruppe
Spørgsmål: Min søn går i 9. klasse – kan vi søge alligevel?
Svar: Nej, desværre – DrengeAkademiet er udelukkende et tilbud til drenge, som pt.
går i enten 7. eller 8. klasse.

Min søn går i 6. klasse, men burde gå i 7. – kan vi så søge alligevel?
Svar: Nej, desværre – DrengeAkademiet er udelukkende et tilbud til drenge, som pt.
går i enten 7. eller 8. klasse.

Spørgsmål: Min dreng klarer sig godt nok i skolen, men vil gerne blive endnu
dygtigere. Er DrengeAkademiet noget for ham?
Svar: Nej, desværre – DrengeAkademiet er udelukkende for drenge, der har faglige
udfordringer i dansk og matematik.

Hvis I har yderligere spørgsmål vedrørende ansøgningen til DrengeAkademiet 2019,
er I velkomne til at kontakte Laura Lund på LL@loekkefonden.dk eller på 21 91 03 29.
I kan også skrive en besked til LøkkeFonden via vores Facebookside.

