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Kort om Guttas Campus

Målgruppe

Mål

Guttas Campus er en to ukers intensiv læringscamp 
som arrangeres på Jeløy Folkehøyskole i Moss 
kommune 24. juli til 4. august. Målgruppen er gutter 
som opplever skolen som utfordrende, men som 
ønsker å styrke seg faglig, personlig og sosialt før de 
begynner på videregående skole. Engasjerte lærere og 
veiledere deltar på campen, og de møter guttene med 
forutsigbarhet, tydelige grenser og masse omsorg. 
Guttene skal føle seg utfordret, men også heiet på  
hele veien mot sine viktige mål.

Etter campen blir guttene fulgt opp med gruppe- 
mentoring to ganger i måneden gjennom året  
i 10. klasse, og individuelt etter behov gjennom første 
året på videregående skole. 

På mentorsentrene skal vi hjelpe guttene med å 
opprettholde og videreutvikle det de lærte om både 
fag og karakterstyrker på campen. Mentorsentrene er 
bemannet av staben i Guttas Campus. 

Deltakelse er frivillig og gratis for guttene.

Om lag 30 prosent av elevene på videregående skole 
fullfører ikke på normert tid. Dette gjelder flere gutter 
enn jenter.

Derfor ønsker vi å gi et tilbud til gutter etter 9. klasse 
som ønsker å legge ned en ekstra innsats for å klare 
seg best mulig på videregående skole.

Guttene kommer fra skoler i Oslo kommune, og går
i 9. klasse skoleåret 2022/2023.

Vi samarbeider med skolene for å informere og 
motivere både guttene og foreldrene for opplegget. 
Gutten må selv søke om plass sammen med sine 
foreldre.

Hovedmålet er å støtte guttenes faglige og sosiale 
utvikling, og å styrke deres forutsetninger for å mestre 
livet og fullføre videregående skole. 

Mål for den enkelte gutt:
• Øke motivasjonen for læring
• Utvikle gode arbeidsvaner
• Oppnå faglig, personlig og sosial vekst
• Oppleve trivsel og mestring



Guttas Campus bygger på erfaringer fra 
DrengeAkademiet i Danmark som ble stiftet av 
Løkkefonden. Løkkefonden har mange års erfaring  

fra lignende programmer, og vi har et gjensidig 
samarbeid med dem hvor vi deler både kompetanse  
og erfaringer.

Samarbeid med Løkkefonden

Campen er preget av aktivt læringsarbeid, klare 
forventninger og gjensidige avtaler. Alle lærings- 
aktivitetene har tydelig struktur og tydelige mål, og  
er tilpasset den enkelte. 

Aktivitetene bygger på fem hovedprinsipper: 

1 �Vi�forventer�det�beste�hver�gang.
Mange av guttene vil sannsynligvis se på skole  og 
læring som lite spennende og ha én eller flere 
uhensiktsmessige vaner med seg i bagasjen; For lite 
søvn, mange timer foran dataskjermen, uregelmessige 
måltider eller for lite fysisk aktivitet. På campen vil 
guttene få minst 8 timers søvn, solide og sunne 
måltider, mye fysisk aktivitet, konkurranser og lek. Det 
legges stor vekt på positivt samvær og aktiviteter som 
gir energi.

2� �Vi�gir�frihet�til�å�lære�i�eget�tempo�og�på�egne
premisser.
Guttene skal finne ut, sammen med lærerne, hvordan 
de lærer best. Undervisningen er differensiert, og 
tilpasset den enkelte.  
Hovedmålet er å lære å lære.

3  «Karakterstyrker»�gjør�den�store�forskjellen.�
Og�de�kan�læres. 
De syv «karakterstyrkene» vi arbeider kontinuerlig  
med er: 

• Selvkontroll
• Engasjement
• Viljestyrke
• Sosial kompetanse
• Takknemlighet
• Nysgjerrighet
• Optimisme
 
Dette er karakterstyrker som kan ha stor påvirkning på 
læring og trivsel. Vi diskuterer hvilke karakterstyrker 
som er viktige for dem og hvordan vi kan trene på å 
utvikle disse. Laglederne har i løpet av campen flere 
individuelle samtaler med guttene om hvordan de kan 
jobbe med sine karakterstyrker.

4 �Du�velger�selv.�Og�ditt�valg�forplikte.
Guttene signerer en erklæring om at de deltar fullt og 
helt, og godtar rammene for deltakelse. Foreldre 
signerer også denne erklæringen.

5� �Vi�gjør�en�innsats�for�fellesskapet.
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.

Livet på campen



Gode resultater
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Den pedagogiske tilnærmingen i programmet bygger i 
vesentlig grad på John Hatties forskning om «Synlig 
læring», der bl.a. tydelige mål, hurtig feedback, tydelige 
strukturer, gode relasjoner, m.m. står sentralt.

Et annet grunnleggende utgangspunkt er Martin 
Seligmans forskning innenfor positiv psykologi, der syv 
karakterstyrker vektlegges som sentrale for personlig 
og faglig utvikling.

Resultatene fra tidligere camper viser at 
guttene har markant fremgang i regning, 
lesing og skriving. Tilbakemeldinger fra 
skole, foreldre og guttene selv, viser også 
at arbeidet med karakterstyrkene har gitt 
synlig effekt som blant annet redusert 
fravær, økt engasjement og flere venner. 
Vi mener effekten av Guttas Campus er 
stor  i forhold til ressursinnsatsen. 

Hvem står bak?
Guttas Campus AS er et ideelt aksjeselskap,  
etablert og eiet av Eivind Astrups Allmennyttige 
Stiftelse.

Virksomheten i stiftelsen er rettet mot prosjekter og 
tiltak for å støtte ungdom som kan være i faresonen  
for å falle utenfor.

Thea B. Johansen
Prosjektleder Oslo
thea@guttascampus.no
976 88 768

Faglig grunnlag

Gode resultater Resultater kartlegging kull 2022 Oslo

I SKRIVING VISER GUTTENES UTVIKLING PÅ LÆRINGSCAMPEN EN TILSVARENDE FREMGANG.Faglig grunnlag

REGNING LESING

Etter

Riktig

Feil

54%

33% 43%

57%46%

67% 57%

43%

Før


