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15,9 mill (2020-kroner) er 
kostnaden for samfunnet av at en
ungdom ikke kommer i jobb
(Vista rapport nr 2010/07)

Stor+nget / skri4lige spørsmål og svar 21.12.2020

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=82663


Indikatorer på frafall er også ny3ge for å

iden4fisere elever som får li8 for dårlige karakterer 

og/eller er mye borte, men ikke har et 

urovekkende høyt fravær. 

Bare li8 mer oppmerksomhet rundt deres 

situasjon kan få dem 4l å vippe i rik4g retning –

men da må man være oppmerksom på dem (s 36). 



Hva er målet med 
Guttas Campus?
Vårt hovedmål 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



3– 5 % 10 - 15 % 80 - 85 %

Målgruppen er gu+er som skal begynne i 10. klasse



Gu3as Campus

Introcamp
Læringscamp

To uker som avsluttes med diplom-
utdeling

Oppfølging etter campen:
- Mentorsenter, to ganger 
i måneden i 10. klasse
- Individuell oppfølging 
ved behov i VG 1
- Fellessamlinger, en gang 
pr. semester
- Foreldremøter, 
temakvelder, ICDP



Med inspirasjon fra



1.  Vi forventer det beste – Hver gang

2.   Vi gir hverandre frihet til å lære i eget 
tempo og på ulike måter

3. Karakterstyrker kan læres og utgjør  
 en forskjell

4.  Du velger selv – og tar ansvar for ditt valg

5.  Vi oppfører oss ordentlig

VÅRE  PRINSIPPER



Slik vil vi ha det på Guttas Campus

• Vær på plass når aktivitetene begynner

• ��Følg de beskjeder som blir gitt av de voksne

•  Behandle gutta og voksne med respekt

•    Hold deg på skolens område

• ��Kom til ro kl. 23:30

Det er strengt forbudt

•  Å mobbe, true eller utøve vold

•  Å røyke, snuse eller bruke alkohol og andre rusmidler

Rå regler



Faglig og 
personlig reise 
gjennom Gu+as 
Campus Undervisning i lesing, 

skriving og regning

Gode rutiner og sunn kost
Fast døgnrytme 

Mye fysisk aktivitet 
Mobiltid inntil en time om dagen

Stor vekt på fellesskapets verdi 
Tydelig og synlig campledelse

De syv karakterstyrkene



En dag på Gu*as Campus



Program 27.07.22
Dagens karakterstyrke: Viljestyrke

08.30 Vekking
09.00 Morgentrening
09.20 Frokost
09.50 Morgensamling
10.10 Lag>d
10.30 Lesing, skriving, regning
12.15 Lesing, skriving, regning
13.45 Lunsj
14.20 Karakterstyrke-modul
15.20 Pause
15.30 Lesing, skriving, regning
17.00 Forflytning og pausemat
17.15 Fysisk ak>vitet
18.30 Middag
19.05 Kveldssamling
19.15 Lag>d
19.45 MiJ fag
20.40 Mobil>d
21.40 Kveldsmat og fri>dsak>viteter
22.45 Avslapning
23.00 Legge>d
23.30 God naJ



Morgentrening



Frokost



Morgensamling



Dagens mann



Lag0d



Fagøkter i lesing, skriving og regning



Powerbreak



Fysisk aktivitet



Mi# fag



Mobiltid



Fritidsaktiviteter



Avslapning og legge/d



Arbeid med karakterstyrkene



Karakterstyrkene

Martin Seligmann
Positiv psykologi





Karakterstyrkene

• Selvkontroll
• Nysgjerrighet
• Sosial kompetanse
• Viljestyrke
• Engasjement
• Takknemlighet
• Op9misme



VILJESTYRKE

Viljestyrke kan handle om:

• Å aldri gi opp
• Å gjøre det du skal, selv om du ikke har lyst
• Å gjøre ditt beste
• Å gjennomføre det du har startet på

ViljestyrkeGi
ALDRI
opp



Loggbok



Et undervisningsopplegg om karakterstyrker i ungdomsskolen

• 14 leksjoner om karakterstyrker på ungdomstrinnet med lærerveiledning

• Plakater om karakterstyrkene som kan henges opp på skolen

• Loggbok for elevene Jl egenvurdering og støKeverktøy for elevsamtaler  

• Foreldreveileder med generelle råd og informasjon om karakterstyrkene

Les mer på www.guttascampus.no

http://www.guttascampus.no/


Lesing, skriving og regning



Grunnleggende ferdigheter

• Undervisning i lesing, skriving og regning
• Førkartlegging på introcamp
• 90 minuKers økter
• Kartlegging mot sluKen av læringscampen
• Veldig nedbruKe mål
• Gi guKene mange og synlige mestringsopplevelser
• Prøve å øke faglig selvJllit



Lesing, skriving og regning

Fagene er differensiert e-er den enkelte gu-s behov og
læringsmål. 

Fagene jobber med samme gjenkjennelige grunnrytme: 
1. Sjekk inn 
2. Dagens KS 
3. 1. faglige del 
4. Powerbreak eller brainbreak
5. 2. faglige del 
6. Refleksjon over egen læring
7. Sjekk ut





Vik8ge faktorer: 

ü Hørselsvern
ü Headset
ü Musikk
ü Innredning
ü Komfort



Regning





Organisering

I kassetten:
ü Regnetrappen
ü Oppgavehefter
ü Whiteboard, tusj og

svamp
ü Kulepenn og blyant



Overganger

ü Musikk ved hilsning og innsjekk
ü Kassett etter oppstart
ü Synlig nedtelling
ü Musikk før utsjekk
ü Forberedelse til neste aktivitet



Lesing



Utvalg av bøker 2022



Bok8ler
• #alfahann - Jan Tore Noreng
• Snitch – Arne Svingen
• I natt er vi usynlige – Arne Svingen
• I morgen er alt mørkt – Sigbjørn Mostue (hele triologien)
• The Urban Legend – Josef Yohannes
• Noia – Jon Ewo
• Bare spille ball – Michael Stilson
• Nordsjøen – Elen Betanzo
• Killerinstinkt – Thomas Enger
• Outlaster – Nina Borge 
• Dropout – Annette Münch
• Glimt - Tor Arve Røssland (nynorsk)
• Nedteljing – Anders Totland (nynorsk)





Skriving



Til: rektor

Skolen funker fint. Jeg trives på skolen og får helt greit med hjelp i de 
forskjellige fagene. Jeg ønsker å ikke ha lekser. Synes det er 
unødvendig mye skolearbeid og sløsing av tid. Synes også de elevene 
som trenger litt ekstra tid ute fra timene eller litt pauser innimellom 
burde få det.

Kjære rektor

Jeg skriver de@e brevet fordi jeg har lyst Al å ta opp noe angående skolehverdagen 
Al elevene på skolen. Jeg har observert at mange elever henger i gangene eller på 
doene siden de ikke har mye å finne på i friminu@ene. Jeg ønsker at dere skal se@e 
opp akAviteter på fotballbanen eller på uteplassen så vi kan ha noe å gjøre på i 
friminu@ene.

Det er ikke bare det med akAvitetene, men også læremåtene. Jeg føler lærerne 
ikke tar hensyn Al at du ligger bak, og at du ikke klarer å hente deg Albake på 
lasset, og at de fortse@er uten deg. Så jeg foreslår at dere kan gjøre slik at elever 
som ligger bak kan få sin egen økt 2-3 ganger i uken der de tar opp igjen det de har 
gå@ glipp av slik at alle kan gjennomføre tentamen/eksamen på likt nivå, og at 
sjansen for at flere står på prøven er større.

Mange Ang er posiAvt med skolen vår. Lærerne er stø@ende og vet hva som er 
best for deg, men noen ganger kan det bli li@ innpåtrengende selv om vi vet de 
bare prøver å gjøre det beste for deg. Jeg er takknemlig for at lærerne hjelper oss 
når vi har det tøL og tar hensyn Al at vi kanskje trenger et par pauser i løpet av 
dagene på skolen.

Ellers så har mine år på skolen vært utrolig fine, og jeg har få@ skapt mange 
minner på skolen.

Jeg ønsker at dere tar disse forslagene Al vurdering slik at skolehverdagen kanskje 
blir li@ le@ere for spesielt ungdommene, men også barna på barneskolen.

Hilsen ….



Eksempler på skriverammer



Skriveløype



Tilbud om 
«metodekurs» til 
konferansedeltakere

Regning: 

9. mars kl. 15.00 – 15.45

Lesing og skriving: 

16. mars kl. 15.00 – 15.45

Invitasjon med påmelding sendes 
ut i e>erkant av konferansen



Å lære

I EN  
DRØMMEVERDEN

I 
VIRKELIGHETEN



Fallskjerm-
modellen

D
u hopper i det

Din perso
nlige re

ise
 i fe

llessk
ap m

ed andre



BEST  
SAMMEN

Utfordringer
Nei, takk!

Utfordringer
Ja, takk!

Innsats
Nytter ikke

Innsats
Nytter 

Feedback
Gjør meg sur

Feedback
Hjelper meg

Andres suksess
Ignorerer jeg

Andres suksess
Inspirerer meg

Alt det nye 
Lærer jeg aldri

Alt det nye
Kan jeg ikke – ennå…

DU ER HVA DU TENKER



JEG HAR IKKE
LÆRT DET, ENNÅ

JEG ER IKKE SÅ GOD TIL
DET, ENNÅ

DET VIRKER
IKKE, ENNÅ

JEG FORSTÅR DET
IKKE, ENNÅ

JEG KAN IKKE
SVARE, ENNÅ

UTFORDRING



Overlevering til skoler
og foreldre
ü Konseptplakater og måltrapper  
ü Foreldrehefte
ü Faglig vurdering
ü Styrkeprofil
ü Diplom
ü Avslutningsvideo



Tusen takk 8l våre samarbeidspartnere!
Katja Beer

Stiftelsen Ulvsnesøy skolehjem 



Spørsmål eller
kommentarer?


