HVAD ER MILIFE?
MiLife er et selvudviklings- og læringskoncept, som styrker de personlige og
sociale kompetencer. Du kan se det som et valgfag.
Nogle vælger hjemkundskab, fordi de kan lide at lave mad. Andre vælger håndværk
og design, fordi kan lide at arbejde med hænderne. Så, du kan se på det som et
valgfag.
Du skal vælge MILIFE fordi du gerne vil klogere på dig selv, og lære at træffe
bedre beslutninger for dig selv.
Hvis du deltager i et MiLife forløb i Faaborg -Midtfyn kommune, får du mulighed for,
at:
● Du bliver bevidst om dig selv og lærer en masse om bl.a. selvværd og
værdier, så du føler dig stærk, glad og nysgerrig på livet.
● Du får større afklaring omkring, hvilke visioner og drømme DU har, og
medvirker til, at du finder ud af, hvordan du skal nå derhen.
● Det vil styrke dig i at træffe hensigtsmæssige valg i dit liv og med henblik på
videre dannelse og uddannelse.
● Du vil lære om tankemønstre samt vaner, og hvordan disse påvirker os.
● Du vil lære om kommunikation og kropssprog, hvilket er vigtigt, da det er
elementer, som er til stede hele tiden, og som vil påvirke både dig selv, men
også andre.
● Du vil lærer hvordan du passer på dig selv, øger dit selvværd og selvtillid,
så du føler dig mere robust, når du skal træffe en masse vigtige beslutninger.

Det er vigtigt at understrege, at MiLife er ikke er et terapeutisk tilbud, men
læringsbaseret. Det vil sige, at du får en masse redskaber og metoder til at
håndtere givne udfordringer, og som du kan bruge resten af dit liv - hvis du vil.

MiLife FAQs:
● MILIFE henvender sig primært til 8.kl. MEN, 9.kl. og 7.kl.er også velkomne,
hvis det giver mening.
● Tilbuddet gælder både folkeskoler og friskoler. Dvs. vi kommer ud på 19
grundskoler.
● MILIFE undervisningen foregår i et MILIFE -rum i ungdomsklubben i Ringe
eller i Ungdomsskolen i Faaborg.
● Det foregår i skoletiden fra kl.8.-14. én gang om ugen á 9 uger samt 1
brush-up dag to måneder efter endt forløb.
● Undervisningsdagen vil være skiftevis mellem tirsdage eller torsdage.
● Du vil blive præsenteret for en masse teori, som vi snakker om i plenum. Du
skal arbejde sammen med andre unge fra andre skoler enten i par eller i
grupper eller alene. Du lærer at forholde til dig selv, og hvad du mener hvilket godt kan være lidt svært, men vigtigt.
● Der kan maks. være 12 - 14 elever på hvert hold. Der er 2 hold om ugen.
● På et hold vil der typisk være elever fra 2-3 skoler. Det vil sige, at du kan både
have en klassekammerat med, men du vil også møde andre unge med
givetvis lignende interesser og problemstillinger.

TILMELDING:
Kan alle melde sig til MILIFE gennem ungdomsskolen?
-

Nej, man kan ikke tilmelde sig MILIFE gennem ungdomsskolen. MILIFE forløb
sker i samarbejde med skolerne, hvor forløbet er fastlagt i et årshjul.
Det vil sige, at hvis du synes MILIFE kunne være noget for dig, så skal du
henvende dig til skolen eller din klasselærer, da de har fået en seddel om,
hvornår der er et MILIFE forløb på DIN skole.
Når din skole skal i gang med et forløb, så kommer Rikke og Kristian ud til
8.kl./årgang, og fortæller om MILIFE tilbuddet.

MILIFE -Teamet består af underviserne

Rikke Kristensen rikr1@fmk.dk, som er uddannet lærer Tlf. 72538397
Kristian Bæk kribn@fmk.dk Nielsen som er uddannet pædagog . Tlf. 72532092
Begge er uddannet MILIFE undervisere.

Elevcitater:
“ Jeg har altid haft det rigtig svært og været meget selvkritisk. Men efter MiLife er jeg blevet tilfreds med mig selv
og mit liv.
Jeg forventede ikke det store af forløbet, men det endte med at ændre mit liv.
MiLife er en af de bedste ting, der nogensinde er sket for mig. Jeg har lært så meget.”
“MILIFE er klart en mulighed for at åbne sig op, og få mere selvtillid.
Du lærer super meget du kommer til at bruge i dit liv.
Og så får du en masse venner fra andre skoler, og ikk nok med du får dem, får du også MILIFE instruktører som
venner
Og det hele føles som en lille tæt familie, hvor ALLE kan være sig selv, og hvor der er plads til alle.
Man ville ønske det ALDRIG stoppede.”
“Jeg vil SÅ meget anbefale MILIFE. Jeg synes alle skal prøve det.
Eller hvis man også kan snakke om det i skolen. Jeg har udviklet mig så meget og er blevet mere åben.
Jeg har altid været lukket, og man har været heldig, hvis man kom ind på mig.
Men efter MILIFE har jeg åbnet mig for alle fra min klasse.
Jeg er også blevet god til at holde øjenkontakt.
Jeg har fået af vide af min lærer, at jeg er blevet god til at fremlægge.
-Er blevet en åben og smuk blomst.”
“Man føler ikke selv, at det har hjulpet noget. Men personerne omkring dig, bemærker det.
Og selvom du ikke kan mærke, at du ikke har udviklet dig så meget, så har du fået mange nye venner i MiLife.”
“Det er mit liv, mit selvværd, det er mig, der skal gøre noget ved det.
Vi er allesammen noget værd.”

Effekt: 94% af de unge som har deltaget i
MiLife i FMK mener at de er blevet bedre til at
forstå andre mennesker

Effekt: 80% af de unge som har deltaget i
MiLife i FMK mener at de er blevet bedre til at
motivere sig selv og få tingene gjort

Effekt: 79% af de unge som har deltaget i
MiLife i FMK mener at de har fået et højere
selvværd

Effekt: 80% af de unge som har deltaget i
MiLife i FMK mener at de har fået flere venner

Forældrecitater:
Forløbet er virkelig godt! Det burde være obligatorisk på skoleskemaet. Min datter får SÅ meget med
sig: Kendskab/bevidsthed om egne styrker, rummelighed/empati overfor andre, bevidsthed om
hvornår hun er i sin komfortzone og hvornår hun skal vove noget nyt, som medfører læring. Senere i
forløbet kommer forskellen på god og dårlig kommunikationsstil, konflikthåndtering o.m.a. Altsammen
helt grundlæggende ting for at trives som menneske. - Og når vi trives - ja, så lærer vi også bedre.
Det giver plus på kommunekontoen på kort og langt sigt, når eleverne får maksimalt udbytte af
undervisningen og får øget bevidsthed om sig selv og egne grænser - vil det forebygge angst?
Stress? Det svære meget tidlige valg om uddannelsesretning? Pres fra præstationsfokus?Jeg tænker
også, at denne bevidsthed fører til øget mentaliseringsevne, og dermed kan forebygge mobning og
øge inklusionen. Mobning sætter dybe spor i et menneske og kan forårsage psykiske vanskeligheder
- det er dyrt at tabe mennesker på gulvet af dén grund. Altså endnu en grund til at MiLife må være
obligatorisk - det er billiger på den lange bane. Jeg har en hypotese om, at det også kan betyde noget
for lærernes og pædagogernes arbejdsmiljø i klasserne - endnu en winwin.”
“Milife har gjort at min datter allerede er blevet mere selvsikker, hun bruger aktivt de værktøjer I giver
dem og er endda begyndt at hjælpe sin lillesøster som går i 4 klasse, så godt at lillesøster spørger om
hun ikke også kan være med til Milife. Min datter er blevet gladere og det giver hende rigtig meget.”

Lærerudtalelser:
“MILIFE har haft en utrolig indvirkning på de medvirkende. De redskaber, de har fået med gennem
deres arbejde med sig selv, har givet dem troen på, at de godt kan. Tilkendegivelserne fra deres
familier om, hvilken forskel de har oplevet i hjemmet, er endnu mere udtalte end i skolen. MILIFE er
helt igennem fantastisk for de elever, der selv bærer motivationen til at flytte grænser og finde roen i
at vise, hvem de er.”
“Nordagerskolen har haft et godt og tæt samarbejde med MI-LIFE instruktørerne både før og under
forløbet.Introduktionen til alle lærere før opstart, gav lærerne et godt grundlag for at kunne udvælge
og støtte elever gennem hele MI-LIFE forløbet. Gennem grundige informationer, nyhedsbreve og
telefonsamtaler har MILIFE instruktørerne formået at fastholde kontakten mellem skole og MI
LIFE-tilbuddet, hvilket har understøttet tanken om, at ”vi løfter i flok”.
“Som AKT-lærer har jeg en del af de elever, som også er tilknyttet Milife. De har alle som en været utrolig glade
for forløbet. De synes, de er vokset, har lært sig selv bedre at kende, har fået mere selvtillid og nogle værktøjer
til at styrke selvværdet med.”
“Jeg har kun positiv ros til Milife.“
“Jeg har ikke hørt andet end positive tilbagemeldinger fra vores elever omkring Milife.”
“Eleverne i min klasse har også været ret begejstrede for forløbet og flere af dem har efterfølgende ønsket at
arbejde sammen, når de har haft mulighed for at give ønsker til grupper. Forældrene har også udtrykt at de har
mærket en meget positiv forandring i deres børn. Så hele vejen rundt meget positivt og godt! :)”
“Alle 4 elever fra min klasse har været meget glade for forløbet, og vi har kunnet mærke positiv effekt. De har
alle givet udtryk for, at de ville ønske at forløbet var længere. De har fået gode redskaber med sig og
sammenholdet mellem de 4 har været godt - også efterfølgende i klassen.”

