GØR HVER DAG TIL EN CAMP / 18. MARTS 2015

WWW.SKOLE-FORAELDRE.DK

Gør hver dag til en camp
Det er ikke overraskende, at fire ug ers intensiv indsats g iver markante resultater. Det er en
overraskelse, at man først g ør nog et, når knæg ten kommer i 9. klasse.
Jeg s ad i bilen på vej hjem til weekend, s olen
s kinnede og radioavis en bragte det fantas tis ke
buds kab, at fire ugers intens iv inds ats havde
løftet 120 elevers karakterer, s å de nu kunne
komme ind på en erhvervs uddannels e.

Lad os aflure dis s e camps deres hemmeligheder,
lad os kigge i idræts klubber og andre foreninger,
hvor børn og unge kommer gans ke frivilligt og
udvikler deres talent. Hvad er det, der s ker der, og
hvordan kan vi bruge den ins piration i s kolen, s å
alle børn i 9. klas s e får den s amme lys t til at lære
og bidrage til fælles s kabet - liges om knægten, jeg
hørte i radioavis en.

Interviewet med en af eleverne gjorde det tydeligt,
at det ikke var løftet fra 00 til 4 i matematik og
dans k, der var afgørende. Det afgørende var, at
knægten nu vågnede glad om morgenen og
glædede s ig til at komme i s kole for at lære noget
og vis e læreren, at han godt kunne. Han forts atte
med at fortælle, at han nu var en af dem, de andre
s purgte til råds om, hvilke bøger de s kulle vælge
og hvordan man lavede opgaverne.
Han havde aldrig prøvet at være den, de andre
s purgte til og det s ynes han var en dejlig følels e.
Interviewet s luttede med, ”Det her har gjort mig til
en helt anden og glad dreng”.
Glad og opløftet over denne drengs glade
beretning, tænker jeg: ”Fantas tis k, fantas tis k, lad
os gøre det for alle børn, s å alle børn får mulighed
for at opleve, at der er noget de mes trer og at de
kan bidrage i s kolen og hjælpe kammeraterne. Det
er jo det, vi øns ker for alle børn”.
Det er ikke en overras kels e, at fire ugers intens iv
og målrettet inds ats giver markante res ultater.
Det er derimod en overras kels e, at man førs t gør
noget, når knægten kom i 9. klas s e, ikke kan
erklæres uddannels es parat og præs terer højes t
02 i dans k og matematik. Hvad blev der mon gjort,
da de førs te tegn på manglende motivation og
s kolelys t s atte s ine tydelige res ultater i
præs tationerne i s kolen?
Der er ingen tvivl om, at camps s om eks emplet i
Odens e gør noget ved motivationen og s elvværdet
for dis s e elever, s om ankommer til campen med
bunker af dårlige s koleoplevels er. Det vigtige
s pørgs mål er, hvordan bevarer vi lys et i børnenes
øjne, s å de forbliver motiverede og lærelys tne
gennem hele s koleforløbet?
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