BOOTCAMPSE7EN
Verden har syv vidundere, sammen skaber
vi et til...

NORDAGERSKOLEN

Motivation, engagement og begejstring
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Hvad er BootcampSe7en?

Program for Bootcampse7en – part 1

Onsdag d. 5/10

Torsdag d. 6/10

Fredag d. 7/10

Hvad er BootcampSe7en?
BootcampSe7en er et nyt innovativt,
eksperimenterende og involverende
tiltag for 7. årgang på Nordagerskolen.
Bootcampse7en består af tre camps, som er delt op i 2 x 2 dage
og 1 x 3 dage fordelt hen over skoleåret.
I løbet af de tre camps skal eleverne møde situationer, der
udfordrer, udvikler og uddanner dem. Eleverne skal mærke sig
selv! Mærke, at de skal komme hinanden ved! De skal opleve
begejstring, og de skal sammen skabe en god fortælling om skolen. De skal ud på planken og presses på deres comfort zone.
Vi skal have følelserne i spil sammen. De skal grine, sanse,
fornemme og præstere. For at eleverne kan blive bevidste om
egne og andres styrker og potentialer, præsenterer vi dem for en
bred vifte af aktiviteter. Vores mål er bl.a. at vise dem, at vi alle
kan bidrage til fællesskabet, hvis vi udnytter hinandens potentialer.
For at elevernes oplevelser ikke skal stå alene, er BootcampSe7en planlagt således, at Mikkel Oldenburg er med i hele forløbet som projektkoordinator. 7. årgangs kontaktlærere deltager
i de forskellige aktiviteter som observatører samt afholder opstarts og evalueringsmøder med de forskellige instruktører.
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Program for
BootcampSe7en - part 1
Første camp er fra 5. – 7. oktober og her skal eleverne møde

Adresse: Hedebovej 40A • 5750 Ringe

forskellige aktiviteter. På den første dag skal eleverne igen-

Bagage kan læsses af i aulaen på Nordagerskolen fra

nem 3 workshops, hvor de bliver udfordret på forskellige

kl. 07:00 – 13:00 og vil blive kørt til Palleshave. Elevernes

områder. Anden dag på campen skal eleverne ud af deres

bagage kan hentes på Nordagerskolen fredag indtil kl. 15:30.

vante omgivelser og rystes endnu mere sammen. Denne
dag byder på to workshops, hvori den ene indebærer over-

Fredag morgen, efter oprydning og morgenmad, cykler

natning i det fri. Inden eleverne går trætte og begejstrede

eleverne tilbage til Nordagerskolen. På den sidste dag for

hjem om fredagen, skal de lige igennem den sidste works-

BootcampSe7en skal elevernes udholdenhed, disciplin og

hop, hvor de skal udfordres i noget karate.

præcision udfordres. Denne dag slutter kl. 11:00, hvor eleverne kan cykle hjem til en velfortjent weekend.

Praktiske oplysninger
Mandag d. 5. oktober foregår de forskellige aktiviteter på

Huskeliste til baggagen:

Nordagerskolen og i Ungdomskulturhuset. Dagen starter

•

Liggeunderlag

kl. 08:15 og slutter kl. 19:00. Det bliver en god og lang dag,

•

Sovepose

så eleverne skal medbringe en STOR madpakke.

•

Toiletsager

•

Lommelygte

•

evt. frugt, muslibar mm.

Tirsdag d. 6. oktober skal eleverne møde kl. 08:15 i Ryslinge med cykel og cykelhjelm.
Adresse: Højskolen 1 • 5856 Ryslinge

Drikkedunk
•

Varmt tøj til natten

•

Hue og vanter

Cyklerne parkeres ved hallen.

Regntøj og gummistøvler

Der bliver serveret middagsmad for os i Ryslinge og vi la-

•

Tøj til vejret og udendørsliv

ver selv aftensmad, så disse to måltider leverer vi.

•

Ekstra sæt tøj og tøj til at kunne dyrke karate pakket

Kl. 14:00 cykler eleverne mod Blackfeet
(KFUM - spejdernes spejderhytte i Palleshave)
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i plasticposer

Vær den forandring,
du ønsker at se i verden
Mahatma Ghandi
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Onsdag d. 5/10 kl. 08:15 - 19:00 på Nordagerskolen
Workshop 1

Workshop 2

Talentudvikling af den professionelle
elev

Slip dig selv fri

Øget selvværd, Indsigt i egen rolle, Bedre trivsel.

Teater- og dramaøvelser giver dig mulighed for at slippe dig
selv fri. Improvisation, karakterarbejde, kroppen, stemmen,

Talentudvikling af den professionelle elev giver den enkelte

mimik som dit ”instrument”, så er det bare med at give slip

elev indsigt i sin egen rolle og forståelse for kammeraternes

og lade lattermusklerne og alle andre følelser komme i spil.

roller i klassen. Der knyttes forskellige teoretiske modeller til

Teater kan være det sjoveste, skøreste, mest følsomme og

elevens hverdag og skabes et perspektivskifte fra individ- til

rørende, både for dig som er i ”rampelyset”, og for dem som

systemforståelse. Denne spændende workshop bliver ledet af

kigger på. Eleverne bliver guidet igennem af den super kom-

Uwe Andresen, indehaver af TUNO Teambuilding - uddannet

petente Lise Ørtved. Lise er uddannet musik- og teaterlærer i

folkeskolelærer, klatreinstruktør og coach jf. normerne fra ICF.

2000, og er daglig leder af teaterskolen Spektaklet. Med over
25 års erfaring med at undervise, instruere og selv optræde
kender Lise til mange forskellige sider af teatrets væsen.

“Jeg holder spejlet op for eleverne for øget selvindsigt og

“I trygge rammer vil jeg føre eleverne igennem forskellige

giver dem redskaber til at løse konflikter via Teambuilding

øvelser og improvisationslege, som slipper fantasien, og flyt-

Camps og konflikthåndteringsforløb”.

ter grænserne.. Det bliver SPEKTAKULÆRT”.
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Livet har ingen anden
mening, end den vi giver den
Thornton Wilder
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Workshop 3
Find din egen vej
Som navnet fortæller, vil der på denne workshop være fokus

som folkeskoler, med fokus på hvordan unge igennem park-

på, at eleverne lærer at finde deres egen vej.

our kan forstærke troen på sig selv.

Eleverne får vist en række mentale og fysiske redskaber, de

“Jeg vil udfordre de unge mennesker på deres fysiske og men-

kan bruge til at finde vejen. Et af disse vil være parkour, hvor

tale grænser. Gennem min egen fortælling vil jeg føre eleverne

eleverne skal lære rent fysisk at finde lige deres egen rute.

på en rejse gennem dem selv”.

Efterfølgende arbejdes der med den mentale del omkring
drømme og at lære at elske sig selv. Denne idealistiske workshop styres af Christoffer Clausen.
Christoffer Clausen står bag Europas største web-butik for
parkour-udstyr. Studiet på CBS gav ham modet og teorien
til at blive selvstændig som 20-årig. Christoffer er en passioneret iværksætter, der er drevet af at skabe udvikling og
hjælpe andre mennesker. Han har en umættelig nysgerrighed
og tilegner sig hellere end gerne ny viden, der kan udfordre
og udvikle eksisterende kompetencer. Udover at styre egen
virksomhed (Lazette. dk) arrangerer Christoffer parkour workshops for private såvel
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At skabe er at leve to gange
Albert Camus
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Torsdag d. 6/10 kl. 08:15 – fredag d. 7/10 kl. 08:00
Workshop 1

Workshop 2

Projektledelse og Ryslinge Modellen

Outdoor Life Challenge med de
grønne KFUM-Spejdere

Træd ind i en verden, hvor ideer bliver til virkelighed.

Vær beredt på lidt af hvert!

Vil du gerne tages alvorligt? Har du også lyst til at skabe en

På denne challenge bliver eleverne virkelig udfordret. Der

fed dag på Nordagerskolen? Skal jeres årgang være kendt for

skal bygges lejr, der skal laves mad, laves bål, natløb og me-

at være dem, der fik drømme til at blive til virkelighed?

get mere af det magiske.

På Ryslinge Efterskole har man udviklet en speciel undervis-

Vi skal være på en helt fantastisk location i nogle helt fanta-

ning, som hjælper dig med at få dine drømme til at blive til

stiske naturlige rammer. Vi skal opleve, sanse og fornemme,

virkelighed. Til dagligt flyver skolen med 150 efterskoleelever

hvordan det er at leve i ét med naturen. Vi skal komme helt

i 10 klasse. Nu er det din tur! På denne mind blowing works-

tæt på os selv, hinanden og den fantastiske spejder ånd! De

hop vil du møde 2 erfarne projektpiloter, som guider dig

grønne KFUM-Spejdere er byens største trop med masser af

igennem hele forløbet. Alle kan og det virker!

erfaring fra adventureløb, sejlads, hikes og outdoor life.

Undervisere: Birgitte Rasmussen og Marlene S. Larsen,

Denne camp bliver styret af seniorleder Hans Henrik Han-

Projektkoordinatorer og undervisere på Ryslinge Efterskole.

sen, som ud over sin 10 års ledererfaring også medbringer
spejdere, som tidligere har placeret sig blandt de 10 bedste
patruljer i Landskonkurrencen.
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Fredag d. 7.10 kl. 09:00 11:00 på Nordagerskolen
Full Contact m. Midtfyns Karateklub
Vi får besøg af Midtfyns Karateklub, der har tilrettelagt et fedt
program for eleverne. Karate er japansk og betyder ”tom
hånd”, dvs. kunsten at kunne forsvare sig selv uden våben.
Det er en ideel måde at optræne krop og sind på, og det
styrker evnen til koncentration og koordination. Det opbygger selvtillid og giver en god kondition. Lektioner i karate
har det formål at indøve metoder, hvormed man får et solidt
grundlag, for at kunne klare sig ud af en meget håbløs situation.
Visheden herom giver en mere selvsikker fremfærd, hvilket mange psykologer anser for at være tilstrækkeligt til
at afholde en voldsmand fra at skride til handling. I karate
træningen lærer man at respektere andre mennesker. Den
sande karate ka(ka = udøver) bruger kun sin viden til selvforsvar, aldrig til angreb.
På denne workshop skal den sidste saft presses ud af de
unge mennesker. Karate, fysiske øvelser, tekniske parader,
disciplin, respekt og selvkontrol, mod og udholdenhed, råb,
slag og spark, gulv - og stående kamp, MMA og kickboxning.
Det er bare en lille håndfuld af det eleverne kommer til at
prøve kræfter med.

Den, som griber til sværdet,
skal omkomme ved sværdet
Mathæus
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Nordagerskolen
Faaborg Midtfyn Kommune
Rolighedsvej 16, 5750 Ringe
Tlf. 72 53 36 00
www.nordagerskolen.dk
Projektkoordinator:
Mikkel Oldenburg
mikkel@learn2relearn.com
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