


Emnerne er kommunikation, kropssprog, 
konflikthåndtering, venner og relationer.

Eleverne arbejder med vores to koncep-
ter: OUTDOOR og MILIFE.

Eleverne vil opleve aktiviteter der styrker 
deres samarbejdsevner: Tjek in - øvelser, 
icebreaker-aktiviteter, teambuilding med 
intensitet, tillidsøvelser og feedback-kul-
tur.

Derudover vil der være fokus på kommu-
nikation i forhold til både det verbale og 
nonverbale. Eleverne bliver mødt med 
forventningen om aktiv deltagelse.

Vi forventer:
• At eleverne får nogle positive ople-

velser i relation til og sammen med 
andre unge – og hermed får styrket 
selvværd, selvtillid og motivation.

• Eleverne kan acceptere egne og an-
dres fejl og kan anvende disse som 
grundlag for læring.

• At fordele de enkelte bestanddele af 
opgaver til alle i gruppen.

Samtidig lærer øvelserne eleverne at 
stole på hinanden og indse, at gruppen 
kan løfte langt flere og mere komplekse 
opgaver, hvis alle arbejder sammen.



OUTDOOR har fokus på at styrke de un-
ges trivsel og sammenhold i og på tværs 
af klasser. Eleverne får nogle positive 
oplevelser i relation til og sammen med 
andre unge – og hermed får de styrket 
selvværd, selvtillid og motivation.

MILIFE er baseret på den nyeste forsk-
ning, der med al tydelighed 
viser, at den bedste læring sker i forbin-
delse med højt selvværd, høj involve-
ring, positiv energi, fysiske aktiviteter, 
støttende relationer samt med indhold 
og læringsmiljøer, der er udfordrende, 
engagerende og meningsfulde.
Eleverne opnår viden om, hvordan de 

igennem teambuildingøvelser kan blive 
klogere på egne og andres styrker og 
udfordringer - samt at lægge strategi 
til at løse opgaver. De får kompetencer, 
de kan overføre til hverdagen i klassen 
efterfølgende.

Der vil være fokus på at styrke både de 
personlige kompetencer og de sociale 
relationer. Med denne kombination vil 
eleverne opleve de praktiske aktiviteter 
fra OUTDOOR i samspil med teorien fra 
MILIFE.



Hvad forventer vi af jer?
• Et undervisningslokale med projek-

tor.
• Opmærksomhed på støtte til særligt 

sensitive elever.
• Deltagelse af personale fra skolen er 

obligatorisk.
• Der er en forventning om, at der er 

udeområde til rådighed (Boldbane, 
græsområde el.lign.).

• Som oftest vil jeres personale få en 
rolle af praktisk hjælper og/eller  
observatør.

• Team Up foregår udendørs. Ele-
verne får den bedste oplevelse af 
arrangementet, når de er klædt på 
efter vejret – og har tøj på de kan 
bevæge sig i.

• At formidle nødvendige oplysninger 
til UngKolding.

• Herunder at fremsende elevlister 
med cpr.nr. på deltagende elever til 
UngKoldings sekretariat på ung@
kolding.dk.

Hvad kan I forvente af os?
• Skolens kontaktperson kontaktes af 

os i god tid inden afholdes for at 
aftale nærmere.

• Vi medbringer alt nødvendigt mate-
riale til afvikling af aktivitet.


