Sådan gør du de unge
uddannelsesparate med DIT
ROADMAP
Hos MILIFE spørger vi os selv: Hvorfor bliver så mange unge i dagens

Danmark vurderet ikke uddannelsesparate? I flere kommuner får op til
halvtreds procent af en ottendeklasse stemplet "Ikke-uddannelsesparat".
I april-udgaven af MILIFE Nyhedsbrev sætter vi særligt fokus på, hvordan en
kommune og deres ungdomsskole giver de unge konkrete værktøjer til at
vende situationen med DIT ROADMAP-karrierelæringskoncept. Derudover
kan du læse om:
•
•
•
•
•
•

Hvad er DIT ROADMAP ?
DIT ROADMAP er med til at bane vejen
Hvorfor skal teenagere arbejde med karrierelæring?
Hvor bevidst er du om dit undervisersprog?
Inspiration
Kursuskalender og kommende netværksmøder

Hvad er DIT
ROADMAP?
Vi sætter spotlight på, hvordan
8.b. på Sct Jacobi Skole i Varde
bruger DIT ROADMAP.

Læs mere

DIT ROADMAP
er med til at
bane vejen for,
at alle unge
kommer med
Indblik fra netværksmødet på
Varde Ungdomsskole.

Læs mere

Hvorfor skal
teenagere
arbejde med
karrierelæring?
Face it: Unge anno 2019 kommer
til at foretage langt flere og
oftere jobskifte end deres
forældre. De har derfor brug for
at blive rustet til den fremtid, de
vil træde ind i og tage aktiv del i
deres egen karrierelæring.

Læs mere

Hvor bevidst er
du om dit
undervisersprog
?
Sproget er enhver lærers mest
magtfulde værktøj. Du kan styrke
elevernes selvværd og læring
med et positivt sprog i din
undervisning.

Læs mere

INSPIRATION
Her deler vi oplevelser, tips og god viden - denne gang en gratis download
"29 Hurtige Brainbreaks for alle". Print plakaten og bruge den til at skabe
en god stemning i klasselokalet.
Har du nogle gode cases eller input, du gerne vil have med i nyhedsbrevet, så
send dem til os: we@milife.dk

Gratis Download - PLAKAT

MILIFE kursuskalender og kommende netværksmøder
Meld dig til kurser i foråret og sommeren :
HER ER JEG, Odense, den 27.-29. maj
KEND DIG SELV, Jylland, den 20.-21. august (Modul 1)
DIG OG ANDRE, Skive, den 20.-23. maj
DIG OG ANDRE, Vejle, den 17.-20. juni
DIT ROADMAP, Frederiksberg, den 23., 24.,26. april (internt kursus)
DIT ROADMAP, Vejle, den 11.-13. juni
DIT ROADMAP, Odense, den 12.-14. august
DIT ROADMAP, Jylland, den 26.-28. august

4MAT Webinar

Meld dig til på vores gratis 4MAT webinars.
Få ny inspiration! Vi præsenterer løbende forskellige emner og samtidig
kan du opleve, hvordan vi skaber et interaktivt webinar, hvor du ikke får
lov til at "kede dig" bag skærmen! Webinarerne foregår på følgende
datoer:
15. april 9:00 - 10:00
9. maj 9:00 - 10:00
3. juni 9:00 - 10:00

MILIFE NETVÆRKSMØDER I MAJ MÅNED
I maj kan du glæde dig til MILIFE NETVÆRKSMØDER med temaet "DIT
ROADMAP - karrierelæring for unge" på Skive Ungdomsskole og Odense
Ungdomsskole - meget mere om dette i næste nyhedsbrev. Du behøver ikke
at have været på et af vores kurser for at deltage. Tag gerne dine kollegaer
med og få en introduktion til MILIFE konceptet med workshop. Tilmelding
nødvendig til : rikke@milife.dk.
Husk! Du kan altid ringe til os på 58 52 16 00 eller skrive til os, hvis du har
nogle spørgsmål.

Må vi gerne sende MILIFE nyhedsbreve til dig?
Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du på et tidspunkt har tilmeldt dig vores
nyhedsbrev eller på anden vis har været i kontakt med os. Vi vil gerne blive ved med at
sende nyhedsbrevet til dig for at orientere, inspirere og sætte ting til debat inden for
vores arbejde med personlig og social kompetenceudvikling for børn og unge.
I nyhedsbrevet informerer vi også løbende om vores uddannelser, brush-up kurser
og læringsmaterialer, som du kan finde i MILIFE shoppen.
Ønsker du imidlertid ikke længere at modtage vores nyhedsbreve, skal du blot afmelde
dig nederst i dette nyhedsbrev – ellers ser vi det som en bekræftelse på, at du stadigvæk
gerne vil modtage MILIFE Nyhedsbrev.
Vi håber, du fortsat vil blive ved med at høre fra os.
Følg os på

og læs meget mere på www.milife.dk

Afmeld MILIFE nyhedsbrev
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MILIFE lærer børn og unge at mestre livet og er
Skandinaviens største forskningsbaserede uddannelseskoncept i
personlig og social kompetenceudvikling.

