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Kristian Hulmose kommer fra Tarm og er lærer ved Løkkefondens Drengeakademi. Han var på besøg på Tarm Skole for at fortælle om tilbuddet for fagligt svage drenge. Foto: Mikkel Jezequel.

Tre skoleår presset ned til to uger
kan flytte de fagligt svage drenge
På to uger kan drenge, der har brug for ekstra hjælp, rykke tre klassetrin i flere fag hos
Løkkefondens Drengeakademi. Men ingen fra Ringkøbing-Skjern har tilmeldt sig.
UDDANNELSE
Af Miki Jørgensen
mirj@berlingskemedia.dk

TARM: Da underviser ved Løkkefondens Drengeakademi
Kristian Hulmose så tallene
for, hvor mange unge drenge, som havde tilmeldt sig fra
Ringkøbing-Skjern Kommune, undrede han sig. Kan det
virkelig passe, at alle drenge i
kommunen er godt med i skolen?
Kristian mente ikke, at det
stod sådan til. Derfor er han
taget hjem til Tarm Skole,
hvor han selv gik, for at fortælle, hvad Drengeakademiet
har at byde på.
»Jeg tog en snak med skoleleder Else Thorup, og hun

fortalte, at der var ingen, der
havde hørt om det. Vi mener,
at der er nogle på alle skoler,
som ville få gavn af et ophold.
Så det ville være underligt,
hvis Ringkøbing-Skjern Kommune var den eneste i landet,
som ikke havde brug for det,«
siger Kristian Hulmose.

Der er nogle på alle skoler, som ville få gavn
af et ophold. Så det ville være underligt,
hvis Ringkøbing-Skjern Kommune var den
eneste i landet, som ikke havde brug for det

»

KRISTIAN HULMOSE, underviser ved Løkkefondens Drengeakademi

Tilbud til drenge
Løkkefondens Drengeakademi er et tilbud for overbygningsunge, som har problemer med at følge med i skolen.
Tidligere på dagen har han
fortalt skolens elever og lærer,
hvad to uger ved Drengeakademiet kan gøre ved det faglige niveau ved deltagerne.
Man snakker om hvilket
klassetrin, de forskellige elever
er på inden for flere fag. Og det

er ikke unormalt at se eleverne
rykke sig et klasse trin i stavning, og både to og tre klassetrin, når det gælder matematik og læsning.
»Der er mange, som har
problemer med plusser og minusser i 7. og 8. klasse, og derfor er der også meget plads til

forbedring hos dem,« siger
Kristian Hulmose.

Bedre karaktertræk
Ved at arbejde med positiv
psykologi og drengenes selvtillid kan det lykkes at rykke
eleverne på så kort tid.
Og ved at fokusere på syv

karaktertræk er det også muligt at arbejde med den mangel på motivation, som drengene har til skolen.
De syv karaktertræk er selvkontrol, engagement, vedholdenhed, social intelligens, nysgerrighed, taknemmelighed
og optimisme.
»Det er nemt at måle det faglige, men det kan tage år at
ændre nogle af de syv karaktertræk. Derfor er det også noget, vi arbejder aktivt med ved
at lave T-shirts og have plakater i lokalerne,« siger Kristian
Hulmose.
Målet med de to uger er at
drengene gerne skulle få lysten til at tage i skole tilbage.
En ting, de har mistet efter
at have haltet efter alle deres
klassekammerater i mange

fag. Ved sin første præsentation for eleverne, var der mange drenge, som virkede interesserede.
»Flere syntes det lød rigtig
spændende, og dem vil jeg
gerne have nogle uddybende
samtaler med. Inderst inde vil
de drenge gerne forbedre sig,
og det vil vi gerne hjælpe dem
med,« siger Kristian Hulmose.
Senere på dagen skal han
fortælle om projektet til forældrene og han håber, at de
vil lytte, for det kan få stor betydning for drengene.
»Jeg håber på, at der er nogle, som tager imod tilbuddet.
For der er nogle som har brug
for det, og for dem kan være et
vendepunkt.«

