
NYE VEJE
Nye Veje henvender sig til ikke-undervisningspligtige og er et afklaringsforløb for 15-21-årige. 
Nye Veje er et tilbud primært målrettet sårbare unge, der er uafklarede og ikke kan tage del 
i koncentreret undervisning på en ungdomsuddannelse eller et prøveforberedende tilbud på 
normale vilkår. Der er boglig undervisning, men undervisningen er ikke prøveforberedende.

På Nye Veje vil den unge have en tæt kontakt til 
skolens vejledere og lærere, og der vil være fokus på 
at styrke den unges evne til at indgå i et skolemiljø, 
fremme motivation og få talt med den unge om, 
hvilke uddannelsesskridt der fremadrettet skal tages. 
Der er 46 elevpladser, og et forløb varer typisk et 
halvt år – og max. et år.

Undervisningsmetode

Eleverne udarbejder ved starten på Nye Veje et per-
sonligt skema med udgangspunkt i tre valgmulighed-
er formiddag og eftermiddag hver dag (se skema på 
næste side). Undervisningen foregår i små hold på 
5-10 elever og er individuelt differentieret.
Det er muligt at gå på Nye Veje og næsten kun have 
boglige fag - og det er også muligt helt at undgå de 
traditionelle boglige fag og vælge fag inden for life 
skills og fysiske eller kreative aktiviteter.
Da undervisningen ikke er prøveforberedende og i 

høj grad er individuelt tilpasset, kan eleverne, hvis de 
har behov for det, tage en pause undervejs i under-
visningen.

På Nye Veje får eleverne mulighed for og hjælp til at 
reflektere over egen faglighed og uddannelsesmæs-
sige fremtid. Der er hele tiden tilgængelige voksne, 
der hjælper en i denne proces, og der er mulighed 
for fx at tage læse- og matematiktests, få hjælp til 
besøg på jobcenteret eller hjælp til at fjerne andre 
sten – personlige, sociale eller faglige - der måtte 
ligge på vejen frem mod videre uddannelse.

Linjer

Der er ikke forskellige linjer på skolen, men under-
visningen tilrettelægges individuelt fra elev til elev 



Fag og prøver 

Nye Veje er et undervisningsbaseret afklaringsforløb, 
men undervisningen på Nye Veje er ikke prøvefor-
beredende. Eleverne kan derfor ikke gå til eksamen 
– men det er muligt sideløbende med undervisnin-
gen på Nye Veje at følge prøveforberedende en-
keltfag på ungdomsskolen, hvis der er et behov for 
det.  Fokus er på uddannelsesmæssig afklaring, på at 
styrke evnen til at demonstrere stabilt fremmøde og 
på, at den unge genvinder motivationen for videre 
uddannelse. Der er undervisning i:
• dansk, matematik og engelsk
• life skills som fx penge og økonomi
• kreative fag og fag med fysisk aktivitet.
Undervisningen bliver i høj grad tilpasset den en-
kelte elev.  

Praktik og brobygning 

Da skolens fokus er på uddannelsesmæssig afklaring, 
er der mange muligheder for at snuse til forskellige 
ungdomsuddannelser og komme i praktik i virksom-
heder. Dette er en stor del af skolens virke. Nye 
Veje tilbyder således erhvervspraktik, brobygning og 
virksomhedsbesøg, og skolen har et særligt samar-
bejde med virksomheden Radiometer om virksom-
hedsbesøg og erhvervspraktik.

Undervisningsmiljø 

Nye Veje holder til i en villa på Gammel Kalkbræn-
derivej på Østerbro. Villaen deler de med Ung-
domsskolen Østerbro, der har fritidsundervisning 
i huset eftermiddag og aften. Skolen er mobbe- og 
stoffrit område, det er derfor et krav, at eleverne 
ikke er ”udadreagerende”, de må ikke være påvirket 
af rusmidler såsom hash og alkohol, mens de går 
på skolen, og de skal have en respektfuld omgang-
stone. Lærere og vejledere har et særligt fokus på at 
nedtrappe konflikter og sørge for, at Nye Veje har et 
trygt og rummeligt undervisningsmiljø. Eleverne skal 
derfor kunne forlade en konflikt, hvis de bliver bedt 
om det.

Disse krav og forventninger til eleven vil blive 
drøftet ved indmeldelsessamtalen, så forventnin-
gerne mellem skole og elev er godt afstemt inden 
start. Nye Veje stiller det krav, at eleverne skal have 
lyst til at gå på skolen – det vil sige, at man ikke kan 
starte på skolen, hvis man ikke er motiveret for at 

Kontakt os 

Nye Veje  
Gammel Kalkbrænderivej 13
2100 København Ø
Tlf. 35 36 51 02

Rai Ajufo, pædagogisk afdelingsleder
Tlf: 21 24 79 07 
y38s@buf.kk.dk

Mikkel Helms, adm. afdelingsleder
Tlf: 26 39 77 77  
mihelm@buf.kk.dk

Tina Petersen, vejleder
Tlf: 27 64 48 18
tinpet@buf.kk.dk

Jeppe Jensen, vejleder 
Tlf: 27 52 61 24
zn8c@buf.kk.dk



Samarbejde med forældre og 
andre kontaktpersoner

Relationsarbejde og personlig og social udvikling 
er en kerneopgave på Nye Veje. Både vejledere og 
lærere har løbende samtaler både i og uden for 
undervisningen med eleven og netværket omkring 
eleven. Ofte bunder elevens manglende evne til at 
tage en uddannelse i, at der er personlige og sociale 
problemer omkring eleven, der hindrer, at eleven 
kan koncentrere sig om at tage en uddannelse. 
Derfor er af en af hjørnestenene i det pædagogiske 
arbejde på Nye Veje at samarbejde med netværket 
omkring eleven at afhjælpe disse udfordringer.
Nye Veje har kompetencesamtaler i starten af afklar-
ingsforløbet, som resulterer i en handleplan, der 
løbende følges op.

Optagelse og mere informa-
tion

Nye Veje stiller det krav, at eleverne skal have lyst til 
at gå på skolen – det vil sige, at man ikke kan
starte på skolen, hvis man ikke er motiveret for at 
arbejde med sig selv og afklare ens videre
muligheder for uddannelse.   Der er løbende optag 
på Nye Veje. Der er ikke besøgsdage på skolen, men 
det er altid muligt at få en aftale med en af skolens 
vejledere, ligesom det er en del af optagelsesproce-
duren, at unge komme

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

9.00-9.40 Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling

10.00-11.30 Vælg mellem:
• Krea
• Engelsk
• Musik

Vælg mellem:
• Matematik
• Krea
• Musik

 Vælg mellem:
• Film
• Bageriet
• Engelsk

Vælg mellem:
• Tur
• Værksted
• Dansk/mat

Vælg mellem: 
• Krea
• Mad
• Dansk

11.30-12.00 Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost

12.00-12.15 Icebreaker Icebreaker Icebreaker Icebreaker Icebreaker

12.15-13.40 Vælg mellem:
• Jobsøgning/

Dansk
• Idræt
• Identitet

Kontaktgrupper Vælg mellem:
• Film
• Læsning
• Matematik

Vælg mellem:
• Tur
•  Værksted
• Dansk/mat. 

Vælg mellem:
• Hockey
• Musik
• Spil 

arbejde med sig selv og afklare ens videre mulighed-
er for uddannelse.
Alle dage starter med fælles morgenmad, og om 
fredagen er der fælles frokost. Tirsdag eftermiddag 
er der hjemmebag, når bageholdet serverer de kager, 
som de har lavet.

Der er tre lærere og to vejledere på Nye Veje, og 
de står løbende til rådighed, hvis eleverne har brug 
for en at tale med om såvel faglige som personlige 
problemer.

Motivation og fravær 

Nye elever på Nye Veje har typisk meget store 
vanskeligheder med stabilt fremmøde, og derfor er 
der ofte en særlig opgave med at træne fremmøde, 
når eleven starter på Nye Veje. Fra skolens side er 
der en stor tolerance, da skolen er indstillet på, at 
stabilt fremmøde ikke er en selvfølge, men et om-
råde under udvikling. Der er samtaler med eleverne 
undervejs om fremmøde, hvor skolen sammen med 
eleven sætter mål for, hvordan eleven kan styrke sit 
fremmøde.
Eleverne skal som princip møde hver dag fra 
9-13:45. Hvis eleven udebliver, kontakter Nye Veje 
eleven. Skolen samarbejder med netværket omkring 
den unge om at mindske elevens fravær og styrke 
fremmødet.


