
 
 

Boost´N Learn  
…boost din læring og gennemfør med stil! 
 

Et Camp-koncept med fokus på læringsstile og læringsstrategier for fuld skrue. Sjove og 
inspirerende aktiviteter, der skaber fællesskab og gør eleverne klogere på deres egen læ-
ring – så de kan gennemføre uddannelsen med stil!    
 

Et 2-dages Camp-koncept med læringsstile som omdrejningspunktet, hvor målet er at give 
eleverne værdifuld indsigt i og viden om deres egen og de andres læring, læringsstil - og læ-
ringsstrategier, så den enkelte får markant bedre mulighed for at handle ansvarlig og være 
motiveret i uddannelsesforløbet - og dermed med større chance for at gennemføre uddan-
nelsen i god stil. 
 

Eleverne involveres med masser af energi på Camp´en i konkrete og lærerige øvelser og sjo-
ve aktiviteter, der tydeliggør deres læringsstil og de teknikker og strategier, der virker bedst 
for hver enkelt. Alt sammen værktøjer i en palette, de kan tage med sig i uddannelsesforlø-
bet og bruge, når de lærer.  
 

Til de unge…? 
Camp´en henvender sig primært til unge, der er nystartede i uddannelsesforløbet – og til en 
gruppe, der har et fag eller et hold, som fælles identitet og ramme i uddannelsesforløbet. 
Rammen og fællesskabet er et vigtigt set-up på Camp´en.  
 

Der fokuseres i alle elementer på at være sammen på den gode måde - og arbejde anerken-
dende og positivt i forhold til elevernes forskellige læringsstile og deres samspil med hinan-
den socialt og læringsmæssigt. At kende og anerkende hinandens forskellige læringsstile og -
styrker er med til at fremme elevernes relationer med hinanden - en anden vigtig parameter, 
når vi taler om fastholdelse. 
 

Hvordan så…? 
Læringsstilscamp´en afholdes i skolens egne rammer og tilrettelægges for et hold som 2 
sammenhængende skoledage tidsmæssigt ex. fra 8.00 - 15.00, selvfølgelig tilpasset den en-
kelte uddannelsesinstitution. Jeg er ansvarshavende instruktør på Camp´en – og der forven-
tes som min. én deltagende underviser, gerne holdets kontaktlærer. 
 

Camp´en kan vinkles, så underviseren(-ne) efter Camp´en fremadrettet selv kan varetage op-

gaven med nye hold - og der vil i det perspektiv være et ekstra set-up, hvor underviserne 

klædes på til opgaven og som aftales med mig.   
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