
En intensiv læringscamp 
for gutter som nettopp er 
ferdig med 9. klasse. 

Hadeland Folkehøgskole 
på Brandbu, 23.6 – 6.7. 2018



Guttas Campus er en 14 dagers intensiv læringscamp, 
som finner sted de to første ukene av sommerferien 
2018. Ca. 35 gutter som nettopp har avsluttet niende 
klasse, med et faglig nivå i lesing, skriving eller regning 
som gjør at de står i fare for ikke å klare seg gjennom 
videregående skole, får tilbud om å delta på et intensivt 
læringsopplegg, der de kan få et kraftig faglig løft i løpet 
av to uker. Deltakelsen er helt frivillig og gratis, guttene 
må selv være motiverte for å gjøre en kraftinnsats. 

Utvalgte lærere og veiledere deltar på campen. Det 
legges vekt på både faglig læring, personlig læring 

Hvorfor kun gutter? Fordi det viser seg at guttene av 
ulike årsaker ofte blir hengende etter sine jevnaldrende 
jenter. Dette slår sterkest ut i ungdomsskolen.

Derfor ønsker vi å nå gutter i niende klasse som 
har betydelige faglige utfordringer, men samtidig 
forutsetninger og potensial for å komme videre via 

Kort om Guttas Campus

Målgruppe

og sosial læring. Campen vil foregå på Hadeland 
Folkehøgskole.

Etter campen får hver elev en personlig mentor, som 
skal støtte eleven gjennom året i 10. klasse, og følge 
ham i den kritiske overgangen mellom ungdomsskole 
og videregående skole. Mentoren vil følge opp sin elev 
minst en gang pr. måned fra august 2018 til desember 
2019, og i tillegg følge opp på telefon, SMS og e-post 
etter avtale og behov.

denne ekstraordinære innsatsen. Guttene kommer fra 
ulike skoler i noen utvalgte kommuner, og rådgiverne på 
skolene vil være sentrale samarbeidspartnere når vi skal 
velge ut guttene. Rådgivere kan orientere og motivere 
for opplegget, men guttene søker selv i samråd med 
sine foreldre. 

Mål
Hovedmålet er å bidra til at flere gutter fullfører 
videregående skole. 

Mål for den enkelte er å 
–  øke motivasjonen for læring, personlig utvikling og 

videre skolegang
–  fylle faglige hull
–  tilegne seg gode arbeidsvaner og bryte lite 

hensiktsmessige mønstre 

–  oppleve gleden ved personlig og sosial vekst og læring
–  oppleve trivsel og velvære

Gjennom intensiv læring, mye fysisk aktivitet, mye 
sosialt samvær og arbeid med karakterbygging skal de 
gjøre betydelige faglige sprang, oppleve suksess ved å 
sette seg realiserbare mål og bli mer selvregulerende. 
Alle voksne i leiren støtter dem hele veien i dette 
arbeidet.



Campen er preget av tydelige forventninger, regler og 
avtaler. Alle læringsaktivitetene har tydelig struktur og 
tydelige mål, og er tilpasset den enkelte.

Aktivitetene bygger på fem hovedprinsipper:

1  Vi forventer det beste – hver gang. 
Her har vi høye ambisjoner og forventninger til 
alle. De fleste av guttene vil sannsynligvis se på 
skole og læring som kjedelig og ha én eller flere 
uhensiktsmessige vaner med seg i bagasjen; For 
lite søvn, mange timer ved dataskjerm, dårlig kost 
og uregelmessige måltider, manglende frisk luft 
og bevegelse. Her vil guttene få minst 8 timers 
søvn, solide og sunne måltider, mye fysisk aktivitet, 
konkurranser og lek. Det legges sterk vekt på positivt 
samvær og arbeid som gir energi.

2  Vi gir frihet til å lære i eget tempo og på egne 
premisser. 
Elevene skal finne ut, sammen med læringslederne 
(lærerne), hvordan de lærer best. Undervisningen er 
meget differensiert, slik at den enkelte får hjelp til 
presis det han trenger hjelp til. Hovedmålet er å lære 
å lære.

3  «Karaktertrekk» gjør den store forskjellen. Og de kan 
læres. 
De 7 «karaktertrekkene» vi vil arbeide kontinuerlig 
med er: 
• Selvkontroll 
• Engasjement 

Livet på campen
• Motstandsdyktighet 
• Sosial kompetanse 
• Takknemlighet 
• Nysgjerrighet 
• Optimisme 
 
Dette er de karaktertrekkene som har sterke 
føringer på evnen til å lære. Guttene får kontinuerlig 
tilbakemelding om hvordan de ligger an på disse 
karaktertrekkene, og man diskuterer hva som 
er viktigst for dem og hvordan de kan bli bedre. 
Laglederne har i løpet av leiren fire individuelle 
samtaler med gutttene og utviklingen av deres 
karaktertrekk.

4  Du velger selv. Og ditt valg forplikter. 
Guttene har undertegnet en avtale om at de vil delta 
fullt og helt, og godta premissene for deltakelse. 
Foreldrene har også underskrevet avtale. 

5  Vi oppfører oss ordentlig. 
Ingen er over fellesskapet. Vi tar alle de individuelle 
hensyn som den enkelte elev trenger, men aldri på 
bekostning av andre. 

Campens ledelse vil alltid være synlig og tydelig. 
Staben vil bestå av høyt kompetente voksne, med 
høy legitimitet både faglig og personlig. De vil være 
rollemodeller og forbilder, som guttene kan identifisere 
seg med, respektere og se opp til.

Vi bygger på erfaringer som er gjort i «DrengeAkademiet» 
i Danmark, som springer ut av Løkkefonden. Løkke-
fonden har fem års erfaring fra liknende programmer 
som det vi her planlegger, og vi har derfor inngått et 

Samarbeid med Løkkefonden
forpliktende samarbeid med dem der de skal dele sin 
kompetanse om sine erfaringer med oss, og de vil være 
tilstede den første uken på campen.



Gutta skal lære seg å 
mestre skolen, men de 
skal også lære å heie på 
hverandre og snakke seg 
selv opp og frem.

Marco Elsafadi

Faglig grunnlag

Hvem står bak?

Det faglige grunnlaget bak Guttas Campus er hentet 
fra noen av verdens ledende psykologer og pedagoger, 
samt erfaringer fra liknende typer virksomhet; Blant annet 

Martin Seligman og hans «Character Strengths», John 
Hattie og «Visible Learning» og erfaringer fra «KIPP 
Charter Schools».

Omar Mekki, Stiftelsen IMTEC, prosjektleder med bred 
erfaring som lærer og rektor i den offentlige skolen
Per Tronsmo, erfaring fra gjennomføring av politikk 
fra sentrale myndigheter (Utdanningsdirektoratet) 
Magne Raundalen, barne- og ungdomspsykolog
Marco Elsafadi, mer enn 20 års erfaring i arbeid med 
ungdom, relasjonshøvding, ildsjel og toppidrettsutøver
Kristian Hulmose Nørgaard, Løkkefonden, har deltatt i 
ulike roller på syv sommerleirer.

Prosjektet er etablert i regi av Eivind Astrups 
Allmennyttige Stiftelse, som også finansierer prosjektet. 
Virksomheten i stiftelsen er rettet mot prosjekter og 
tiltak for å støtte ungdom som kan være i faresonen for 
å falle utenfor. Nedslagsfeltet er hovedsakelig Oslo og 
omegn.

Prosjektgruppen for Guttas Campus består av: 
Svenning Torp, prosjektansvarlig med erfaring fra 
etablering av nye virksomheter og daglig leder i Eivind 
Astrups Almennyttige Stiftelse

Eivind Astrups Allmennyttige Stiftelse
eivindastrupstiftelsen.no
+ 47 23118840

Kontakt: Svenning Torp
svenning.torp@gmail.com
+ 47 91338373

Omar Mekki
omar@imtec.org
+47  92037803

Forskere har fulgt DrengeAkademiet, og kan 
dokumentere oppsiktsvekkende gode resultater. 
Dette gjelder både fremskritt i fag, og noen viktige 
karaktertrekk. Spesielt er det karaktertrekkene 
utholdenhet og optimisme hvor guttene gjør betydelige 

fremskritt. Så å si ingen gutter har valgt å avbryte 
DrengeAkademiet, eller blitt hjemsendt på grunn av 
dårlig oppførsel. Alt i alt vil effekten av et slikt tiltak være 
svært stor i forhold til ressursinnsatsen.

Virker det?


