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DrengeAkademiet 2022 
Læs her, før du søger J 

 
ü Går du i 7. eller 8. klasse? 
ü Har du svært ved dansk og matematik, og ønsker du at ændre på det? 
ü Er du klar til at bruge to uger af din sommerferie sammen med 99 andre 

drenge? 

Du får nu en unik chance for at blive klogere på dig selv – både fagligt, personligt og so-
cialt – sammen med 99 andre drenge. Og vi tør godt love dig, at du får ny viden, nye 
venner og oplevelser for livet! 
 

Hvad er DrengeAkademiet? 

DrengeAkademiet er et gratis to ugers intensiv læringscamp med et tilhørende 1-årigt 
obligatorisk mentorforløb. 

På DrengeAkademiet arbejder vi med individuelle læringsmål i skrivning, læsning og 
matematik, så hver dreng kommer til at arbejde med lige præcis dét, han har brug for. 

Akademiet byder derudover på sport og spændende aktiviteter, hvor drengene lærer, 
hvordan de kan blive mere motiverede og ændre vaner i deres eget liv. 

Der findes desværre ikke noget ”quickfix”. Det er hårdt arbejde, som dog bliver meget 
sjovere, når man er sammen med 99 andre drenge, der også kæmper! J 
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Hvad sker der efter DrengeAkademiet?  

Efter DrengeAkademiet bliver drengene tilknyttet et lokalt mentorcenter, hvor de skal 
møde 2 gange om måneden (som udgangspunkt på hverdagsaftener mellem kl. 17 og 
20). Mentorcentrene er placeret i hhv. Aalborg, Silkeborg, Vejen, Odense, Ringsted, 
Helsingør og København. 

Forskning viser, at mentorforløbet er vigtigt, hvis drengenes læring skal fastholdes og 
de skal fortsætte en positiv udvikling frem mod udgangen af folkeskolen. 

Derfor er det obligatorisk, at drengene deltager i mentorforløbet i skoleåret, der følger 
efter DrengeAkademiet. 
 

Hvad siger du som dreng JA til?  

Du siger JA til at bo på Metalskolen i Jørlunde fra d. 11. til 12. juni 2022 samt på 
Flakkebjerg Efterskole ved Slagelse fra d. 27. juni til d. 9. juli. 2022. 

Det er et krav, at du er der i den fulde periode! 

Derudover siger du JA til at deltage i mentorforløbet, dvs. 2 hverdagsaftener hver må-
ned i løbet af det næste skoleår. Her får du støtte og opbakning fra både voksne og 
kammerater, som du har lært at kende på DrengeAkademiet. 

Endeligt siger du JA til vores ”5 Principper” og ”Rå Regler”; 
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Hvad siger du som forælder/værge JA til?  

Du siger JA til at bakke din søn op hele vejen igennem forløbet – både før, under og 
efter DrengeAkademiet. 

Det betyder bl.a., at du skal deltage i et obligatorisk opstartsmøde, når du afleverer din 
søn på introcampen d. 11. juni 2022 kl. 10.00–12.00, og dertil i et obligatorisk 
afslutningsmøde, når du henter ham den sidste dag på DrengeAkademiet d. 9. juli 
2022 kl. 14.30-16.00. 

På møderne bliver du klogere på det forløb din dreng skal igennem, din rolle som foræl-
der, samt hvad vi forventer af dig undervejs. 
 

Hvordan ansøger jeg om at deltage på DrengeAkademiet 2022? 

Ønsker du at være blandt deltagerne i år, skal du udfylde et online ansøgningsskema på 
vores hjemmeside. Ansøgningen er åben fra d. 14. januar til d. 27. marts 2022. 

En del af ansøgningsskemaet skal udfyldes af dig og en anden del af dine forældre. 

 

Vigtig information 

• Det er gratis at deltage, men I sørger selv for transport. 

• DrengeAkademiets introcamp foregår på Metalskolen i Jørlunde d. 11.-12. juni 

2022. 

• DrengeAkademiets hovedcamp foregår på Flakkebjerg Efterskole ved Slagelse fra 

den 27. juni - d. 9. juli 2022. 

• Du kommer ikke hjem i weekenderne og vil kun have adgang til din mobil op til 1 

time om dagen. 

• Dine forældre er ansvarlige for at aflevere og hente dig. 

• Ansøgningsfristen er den 27. marts 2022. 

• Du vil få svar om optagelse senest d. 8. april 2022. 

 

 

 

Læs mere om DrengeAkademiet på: www.loekkefonden.dk 

Har du yderligere spørgsmål? Kontakt Laura Lund på LL@loekkefonden.dk / 21 91 03 29 


