DrengeAkademiet 2018 – læs her, før du søgerJ
ü Går du i 7. eller 8. klasse?
ü Er du kommet bagefter i dansk og matematik, og ønsker du at ændre på
det?
ü Er du klar til at bruge 14 dage af din sommerferie sammen med 100
andre drenge?
Vi giver dig en unik chance for at blive klogere på dig selv - både fagligt, personligt og
socialt – sammen med 99 andre drenge. Og vi tør godt love dig, at du får nye venner,
viden og oplevelser for livet med dig hjem.
Hvad er DrengeAkademiet?
På DrengeAkademiet(DA) arbejdes der med individuelle læringsmål i både stavning,
læsning og matematik, så I alle arbejder med lige præcis dét, I har brug for. Derudover
er der sport og spændende aktiviteter, og I lærer, hvordan I kan blive motiverede og
ændre vaner i jeres eget liv.
Der findes desværre ikke noget ”quickfix” – det er hårdt arbejde, som dog bliver meget
sjovere, når man er sammen med 100 andre drenge, der også kæmper!J
Men måske det er nemmere, at vi giver drengene ordet?
Christian fra DrengeAkademiet, 2013
”I begyndelsen følte jeg mig dum, fordi jeg havde hørt, at sommerskoler kun var for tabere.
Jeg havde derfor ikke rigtig lyst til at skulle af sted.”
Men det ændrede sig hurtigt:
”Endelig havde jeg mødt nogen, som var ligesom mig! Som havde de samme problemer som
mig! De var nogle gode gutter. Jeg følte, at jeg ikke var den eneste i verden, som var dårlig
i skolen. Jeg fik en følelse af, at jeg kunne udrette noget stort.”

René fra DrengeAkademiet, 2017 siger:
”Det er første gang jeg har synes skole var sjovt – og jeg har lært noget. Selvom jeg har
brugt noget af min sommerferie, har det været det hele værd.”

Lukas fra DrengeAkademiet 2015 lærte følgende:
”Det du giver, får du igen! Hvis jeg går ind til en ting med en negativ indstilling, så bliver
aktiviteten ikke fed. Hvis jeg derimod går ind til den med en positiv indstilling, så bliver
aktiviteten også bare federe.”

Jamaal fra DrengeAkademiet 2014 oplevede følgende:
”Før DrengeAkademiet havde jeg en oplevelse af, at jeg ikke kunne noget – for det havde
jeg altid fået at vide. Jeg blev rigtigt overrasket. Jeg troede slet ikke, at det kunne lade sig
gøre.”

Efterforløb på DA mentorcenter?
Efter DA tilknyttes du dit lokale mentorcenter, hvor de mødes én gang om måneden –
mentorcentrene ligger i Aalborg, Silkeborg, Vejen, Odense, Ringsted, Frederikssund og
København.
Forskningen er meget klar på dette område: Hvis din nye læring skal fastholdes og
udvikles, så du kan opfylde dine mål og drømme i livet, er et solidt efterforløb vigtigt –
og vi ved, at vores mentorcentre gør en kæmpe forskel. Derfor forventer vi også, at du
deltager til alle møderne.
Hvad siger jeg JA til?
Du skal være klar til at bo på Metalskolen i Jørlunde ved Hillerød d. 9. og 10. juni, samt
på Flakkebjerg Efterskole ved Slagelse fra d. 2. juli til d. 15. juli.
Det er et krav, at alle drenge er der i den fulde periode.
Derudover siger du JA til at deltage i efterforløbet, altså 9 aftener i løbet af det næste
skoleår, hvor du får støtte og opbakning fra de voksne og kammerater fra
DrengeAkademiet.

Og så skal du kunne se dig selv i vores ”5 Principper” samt de ”Rå Regler”;

Hvad siger dine forældre JA til?
De siger JA til at bakke dig op hele vejen igennem forløbet.
Derudover skal de deltage i et introduktionsmøde, når de afleverer dig på introcampen
d. 9. juni 2018 fra 10–12.
Og så skal de støtte dig i at deltage på dit lokale mentorcenter.

Hvordan kommer jeg med?
Du skal have dine forældres opbakning for at komme med på DrengeAkademiet – de er
dine vigtigste støtter både før og efter. Derfor er det vigtigt, at de også̊ ved, hvad
projektet går ud på og hvad vi forventer af dig undervejs.
Alt det kan både du og dine forældre læse mere om her
http://løkkefonden.dk/projekter/drengeakademiet/
Ønsker du at være blandt deltagerne i år, skal du udfylde et online ansøgningsskema,
som ligger på www.løkkefonden.dk senest d. 16. april. En del af skemaet skal udfyldes
af dine forældre.
Det er gratis at deltage, men ved opstart og afslutning af både introcamp og selve
Akademiet skal du og dine forældre selv sørge for transport.

Vigtigt!
•

DrengeAkademiets introcamp foregår på Metalskolen i Jørlunde fra den 9.-10.
juni.

•

DrengeAkademiet foregår på Flakkebjerg Efterskole ved Slagelse fra den 2. juli
til den 15. juli 2017.

•

Du kommer ikke hjem i weekenderne og vil kun have adgang til din mobil 1
time hver dag.

•

Dine forældre er ansvarlige for at aflevere og hente dig.

•

Det er gratis at deltage.

•

Ansøgningsfristen er den 16. april 2018
Yderligere spørgsmål? Kontakt Trine Bek Gold 51408499/tbg@loekkefonden.dk

