
  

 

 

    ZA-klassen 

Her får eleverne lyst til at lære 
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ZA-klassen er et projekt, der udgår fra AKT på Nymarkskolen 
 

Klassen bor på Nymarkskolen og rummer 8 elever i et forløb på 12- 16 uger, 20 lek-
tioner om ugen. ZA-klassen  har til formål at give eleverne lyst til og motivation for 

læring bl.a. gennem tilpasset faglig udfordring, virksomhedsbesøg, praktik og med-
bestemmelse. Ved fornyet lyst og motivation for læring forhindres dropout, og ele-

verne bliver fagligt og personligt klar til at starte en ungdomsuddannelse. 
 

I ZA-klassen er det målet, at eleverne skal opleve øget trivsel,  samt faglige, person-
lige og sociale succesoplevelser, som også vil styrke elevernes tro på sig selv. 

 
 

Forældrenes rolle 

Hvis eleven ikke får det optimale ud af undervisningen og en indstilling til ZA-klassen  

er godkendt, bliver forældrene indkaldt til møde med klasselærer og en repræsentant 
fra ZA-klassen. 

 
Det forventes, at forældrene er klar til at yde en ekstra indsats og samarbejde med 

skolen om elevens udvikling. For at eleven skal få størst mulig udbytte af forløbet i 
ZA-klassen, er samarbejdet mellem forældre, elev og skole, særlig vigtig, og skal pri-

oriteres højt af alle parter.  
 

 

Hvilke elever kan deltage? 
 

Eleverne kan karakteriseres ved, at de ikke får det optimale ud  
af undervisningen, de kan fx: 

 
 Mangle motivation for at gå i skole. 

 Mangle glæde og lyst til at lære. 

 Have et højt fravær. 

 Faglige vanskeligheder. 

 Være skoletrætte. 

 Have mistet overblikket over egen situation. 

 Mangle opbakning fra hjemmet. 

 Mangle erkendelse af nødvendighed af egen indsats. 
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  Vi vil 

 
Give eleverne mulighed for at opleve et læringsmiljø, hvor man trives og udvikler 

sig. 
 

Gøre eleverne ansvarlige for egen forandring. 

Gøre forandringerne til nye vaner, så eleven kan klare at komme tilbage i egen 
klasse og der forsætte den positive udvikling.  

  

Øge elevens forståelse for det vigtige i at kunne tage medansvar for egen læring. 
 

Målrettet arbejde med, at eleverne kan se en positiv mening med at gå i skole. 
 

Undervisningen i ZA-klassen 
 

Undervisningen i ZA-klassen vil bestå af undervisning i dansk, matematik og en-

gelsk.  

Derudover vil der blive undervist i uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsori-

entering. Undervisning vil kun være gældende for ZA-klassens elever og vil ikke føl-

ge undervisningen i elevernes stamklasser. Målet med undervisningen er,  at ele-

verne finder motivation til forbedring, og derfor vil undervisningen en stor del af ti-

den være differentieret. I perioder vil timerne have det samme overordnede tema, 

så eleverne vil opleve at kunne bruge deres viden indenfor alle tre fag. Skemaer og 

oversigt over timernes indhold vil blive sendt til elever og forældre over intra.  

 

Hverdagen i ZA-klassen 

 
Vi starter dagen med en kop the, mens vi sammen læser aviser, hvor vi finder og 

diskuterer dagens vigtige nyheder. Derefter påbegyndes den almindelige undervis-

ning. Undervisningen bliver fordelt på følgende måde: 

 8 dansklektioner om ugen 

 6 matematiklektioner om ugen 

 4 engelsklektioner om ugen 

 

Alle dage afsluttes med en fælles opsamling og snak om dagen, der er gået. 
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