LØKKEFONDEN TILBYDER FAGLIGT UDFORDREDE ELEVER EKSTRA HJÆLP
- OG VI KAN OGSÅ HJÆLPE PÅ JERES SKOLE
Siden 2012 har LøkkeFonden hjulpet mere end 1000 udfordrede unge med at stå stærkere både fagligt,
personligt og socialt – og dermed styrket deres forudsætninger for at få en ungdomsuddannelse og blive en
del af arbejdsmarkedet. Vi tilbyder en bred palette af lærings- og trivselsfremmende forløb for både drenge
og piger (6.-9. klasse), og vi skræddersyr løsningerne, så de er målrettet behovet på netop jeres skole.

VI TILBYDER:
• FSA-FORLØB for en mindre gruppe fagligt udfordrede elever, heriblandt også ordblinde, hvor fokus vil
være at give dem de bedst mulige forudsætninger for at bestå folkeskolens skriftlige afgangsprøver i
dansk og matematik.
• TOLÆRERORDNINGER med erfarne læringskonsulenter, der kan indgå i den almindelige
undervisning – enten som ekstra ressource eller som co-teacher med fuld ansvar for undervisningen
eller dele heraf. Vi har konsulenter med erfaringer inden for bl.a. specialpædagogik og ordblindhed, der
kan understøtte undervisningen generelt – og særligt i dansk og matematik.
• INTENSIVE SKRÆDDERSYEDE LÆRINGSFORLØB, hvor alle eller udvalgte årgange (6.-9. klasse)
tilbydes et særligt tilrettelagt turboforløb inden for den almindelige undervisningstid. Forløbet vil tage
afsæt i DrengeAkademiets metoder, værktøjer og materialer, og foruden fagligt løft i dansk og
matematik være koncentreret omkring at styrke elevernes trivsel samt personlige og sociale
kompetencer.

Vi har haft stor succes med at styrke unges trivsel, motivation og
lærelyst gennem en række lokale udbredelsesprojekter, hvor vi med
inspiration i DrengeAkademiet bl.a. har eksekveret camps (m.
overnatning) i Esbjerg og Københavns Kommune samt flere
dagsforløb i Vejen, Hillerød og Ringkøbing-Skjern.
Endvidere har vi gennemført lokale kompetenceforløb og workshops
for lærere på skoler med konkret inspiration til arbejdet med
karaktérdannelse, synlig læring, growth mindset, positive relationer og
klasserumsledelse.
Netop nu har vi gang i et større 10.-klasses-projekt i kommunerne
Høje Taastrup, Frederiksberg og Gentofte.
Vi håber, I vil kontakte os for at høre nærmere.
På vegne af LøkkeFonden,
Direktør, Frederik Meyer

KONTAKT
Mail: fm@loekkefonden.dk
Telefon: 21 21 65 00
www.loekkefonden.dk

INSPIRATION
Vil du vide mere om, hvad
LøkkeFonden kan tilbyde?
Klik på de enkelte links
nedenfor for at se en række
inspirationsvideoer. Du kan
bl.a. høre om
DrengeAkademiet gennem
nogle af de deltagende
drenge og deres forældre
samt høre om vores 1-årige
mentorordning.
DrengeAkademiet 2020
Mød Kristian fra DA
Forældrefilm
Mentorordning

