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PERSONLIG UDVIKLING OG GODE RELATIONER
En dag med MILIFE – et tilbud for 7. årgang
I efteråret 2019 tilbyder vi alle 7. klasser i Assens Kommune ét dagsforløb af 5. lektioners varighed.
For skolen er der ingen udgifter forbundet med MILIFE-forløbet. Blot skal en af klassens lærere være til
stede. Vedkommende kontaktes om forløbet forud for dagen.
MILIFE-konceptet har som mål at give unge mennesker en god start på uddannelses- og voksenlivet.
MILIFE arbejder med grundlæggende personlige kompetencer gennem visuelle øvelser og højt
energiniveau.
Dagen faciliteters gennem nærvær og opmuntring med det formål at forstærke elevernes egne styrker og
evner – samt konkretisere og øge deres selvbillede positivt.
Gennem formidling og øvelser om hjernens sanser og signaler, afkodning af kropssprog og mennesket
universelle styrker, gives eleverne indsigt og forståelse af fasen omkring deres videre uddannelses- og
ungdomsliv.

I de forgangne 3 skoleår har næsten 500 unge været gennem et MILIFE-forløb af én dags varighed. Og den
mulighed vil vi også gerne tilbyde den kommende 7.årgang.
Dagen gennemføres af Anne Weifenbach, som en af de tre MILIFE-instruktører, Ungdomsskolen har fået
uddannet.
Dagsforløbets overordnede emne er personlig udvikling og gode relationer. Dagen afvikles i en dynamisk
kombination af øvelser, energizers, diskussioner og overvejelser.
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Vi stiller os til rådighed med MILIFE i efteråret 2019 på
følgende tirsdage: 3/9, 10/9, 17/9, 24/09, 01/10, 8/10,
22/10,29/10, 5/11, 12/11, 19/11, 26/11, 3/12, 10/12 og
17/12

Forløbet varer fra 1.til 5. lektion.
For booking af undervisningsdag kontakt
Ungdomsskoleinspektør Kim Kristensen,
kikri@assens.dk eller 30252315
For yderligere information om forløb, kontakt
underviser Anne Weifenbach, anwei@assens.dk
Milife har egen hjemmeside: mi-life.dk som giver et
uddybende indblik i konceptet.

Denne skrivelse findes på:
www.assensung.dk/Samarbejde/Milife

Fra Fyens Stiftstidende 30. september 2015

