Navigators undervisningsforløb er
opbygget således, at undervisningen foregår som en blanding af:

•
•
•

Almindelig
fagundervisning
efter ugeskemaet.
Undervisning i ugeskemaets forskellige fag med udgangspunkt i et
fælles tema.
Arbejde med projekter, hvor ugeskemaet brydes op, og der arbejdes med et
fælles projekt.

KONTORET
Kontoret har åbent:
Mandag til torsdag kl. 8.00 - 15.00
Fredag kl. 8.00 - 14.00
Tlf. nr.: 78 47 73 80

Hvis du uheldigvis skulle blive forhindret
i at møde frem, vil vi opfordre dig til at
ringe hertil mellem kl. 8.00-8.30. på
tlf.: 78 47 73 80

Der kræves ikke et bestemt fagligt niveau, før
man starter. Undervisningen tager udgangspunkt
i, hvad du kommer med.
For at få mest muligt udbytte af forløbet er det
vigtigt, at du indgår aktivt i undervisningen.
Sæsonens undervisningsforløb ligger i kalenderform. Vi vil opfordre dig til nøje at gennemlæse kalenderen. Specielt vil vi bede dig om at
lægge mærke til datoerne for fester m.m, idet du
jo hér selv skal medbringe hjælper. Herudover kan
du også se, hvornår du har fri og tjekke ændrede
mødetider.
I selve undervisningen og ved individuelle deltagersamtaler vil vi i løbet af sæsonen snakke om, hvad der går
godt, og hvad der evt. kunne være anderledes.
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- ET ANDERLEDES STED
ADRESSE:

E-MAIL:

Engtoften 7A

handi-ka@rm.dK

8260 Viby J

HJEMMESIDE:

Tlf: 78 47 73 80
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Fax: 78 47 73 94

Handi-K@ hører ind under SOH
Undervisningen varetages af undervisere fra
Folkeoplysningen FOF.

NAVIGATOR
- EN DEL AF HANDI-K@

Navigator indeholder:
• Kommunikation
• Musik og medier
• Skrotkunst
• Livsstil

N av i g a t o r e r e t s p r i n g bræt til afprøvning af
fx. de boglige fag (VUC),
det kreative og diverse projekter.
Navigator er også stedet, hvor du kan skabe en god sociale base. Det vil give dig mulighed for at prøve dig selv
af, bryde nogle grænser, og i eget tempo udnytte dine
ressourcer.

Ankerlærer:
Susanne Hjortshøj: Krop & kost, livsstil
Vinni Bøgelund: Livsstil
Maria Nyboe: Musik & medier og livsstil
Elise Lange: Skrotkunst og glas & skrotkunst
Agnete D. Kristensen: Kommunikation

KOMMUNIKATION

Med udgangspunkt i holdets valgte psykologiske
fagemner vil vi lave øvelser
i samtalens kunst. Hvordan kan jeg kommunikere
således, at jeg sikrer mig
størst forståelse hos andre?
Hvordan kan jeg selv blive
bedre til at lytte og forstå
det, som andre fortæller
mig? De valgte psykologiske emner vil blive brugt
som samtaleemner i kommunikationsøvelserne. Der
kan forekomme hjemmeforberedelse – f.eks. læsning af artikler og lign.

• Glas & skrotkunst
• Kost og krop
• IT

MUSIK OG MEDIER

I disse timer vil vi arbejde med musik i samspil
med computeren ved
eksempelvis at producere egne musikvideoer
med programmet Movie
Maker, eller arbejde med
vores helt egen kunstretning, Powerkunst, som er
en kombination af musik,
kunst, digtning samt programmet PowerPoint.

LIVSSTIL

I livsstilsfag vil vi arbejde
med sundhed, livskvalitet
og kultur i bredeste
forstand. Både med udgangspunkt i egen hverdag,
Faget for alle dem, ønsker samfundet og andre kulsig at udvide kendskabet til turer.Vi vil undersøge, hvad
pc, smartphones og tablets. livskvalitet er og arbejde
Vi ser bl.a. på apps og andet med både individuelle og
godt
kulturelle aspekter af dette.

IT

SKROTKUNST

Vi anvender skrot, skrammel og andre brugbare kasserede objekter. Vi ideudvikler, laver fantasifulde kunstneriske designs, skulpturkunst, smykker, lysestager, kurve og
meget andet.

GLAS OG SKROTKUNT

Vi dekorerer og skærer i glas, smelter det i forme, i vores
ovn. Gennem fælles erfaringer udspringer nye ideer og
designs. Farvestrålende skåle, fade, figurer, lysestager,
smykker og lamper pryder vores skole og hjem.

KOST OG KROP

Her vil vi arbejde, tale og udvide forståelsen af kroppens
funktioner og muligheder. Arbejdsformen vil være både
teoretisk og praktisk.

