UF LP -stigen
UF LP-stigen är tänkt som stöd för planering av det
egna undervisningsarbetet. På stigen ser du hur programhelheten 6h-lägret sammankopplas med läroplanen, och du kan komplettera stigen så att den
passar dina behov. UF-programhelheterna stöder
uppbyggandet av en enhetlig inlärningsstig samt planeringen av mångsidiga kompetenser och mångvetenskapliga lärområden.

Att bli bekant
och hitta på
idéer

Under lägret bekantar sig lägerdeltagarna med viktiga arbetslivsfärdigheter så som projektmässigt
arbete och får i praktiken erfarenhet av vikten av
kommunikationsfärdigheter. Samtidigt inser de ekonomiska verksamhetsprinciper, sina egna styrkor
och hur mycket färdigheter i olika läroämnen kombineras i praktiskt arbete.
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Läroämnen:
_____________________________
_____________________________

Läroämnen:
_____________________________
_____________________________
K3 – Vardagskompetens
Vi tränar på tidskontroll, gott beteende och utvecklar
emotionella och sociala färdigheter.
K7 – Förmåga att delta, påverka
och bidra till en hållbar framtid
Vi tränar på samarbete, att handskas med
konflikter, hitta lösningar och att fatta
beslut i olika inlärningssituationer.
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Läroämnen:

K4 – Multilitteracitet

_____________________________
_____________________________

Vi handleder eleverna att producera olika mediepresentationer
och iaktta hurudana medel man använder i texter. Texter till
exempel skapar föreställningar och lockar till att köpa.

K1 – Förmåga att tänka och lära sig

K5 – Digital kompetens

Vi stärker elevernas färdigheter att ställa frågor, hitta
nya insikter och lyssna på andras synvinklar.

Vi uppmuntrar elever att utnyttja
kommunikationsteknologi i kollektivt lärande
och tillsammans med utomstående aktörer.

K2 – Kulturell och kommunikativ kompetens

1. Mångvetenskaplig inlärningshelhet –
greppa fenomenet
2. Samarbete mellan skolan och externa
aktörer samt mellan olika skolstadier
3. Helhetsskapande undervisning – genom
att kombinera läroämnen och får
grepp om mångsidig kompetens
4. Övergångsskedet – unga till unga
5. Arbetslivskompetens, ekonomisk
kontroll och företagsamhetsattityd
6. Informations- och kommunikations-teknik som en del av inlärning
7. De unga känner igen sina 		
egna styrkor

Vi handleder eleverna till att värdesätta kulturarvet och
respektera varandra samt tränar på olika uttryckssätt.
K6 – Arbetslivskompetens och entreprenörskap
Vi uppmuntrar till att känna igen sina egna styrkor och
utnyttja färdigheter man lärt sig på fritiden i
skolarbetet. Vi tränar på att genomföra ett
projekt och samarbeta med aktörer
utanför skolan.

UF LP-sammanfattning

6h-läger
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