
Fakta
Eleverne er normaltbegavede, 

men har socio-emotionelle 
vanskeligheder, som gør, at de 
ikke kan leve op til folkeskolens 
forventning om elevens evne til 
selvforvaltning både fagligt, per-
sonligt og socialt. Det kan være 
på grund af koncentrationsvan-
skeligheder, ”ACID”-mønster, 
indprentningsvanskeligheder, 
minimale hjerneskader, svære 

familiemæssige vanskeligheder 
eller DAMP- lignende vanske-

ligheder.
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Målgruppe
Du er en ung/voksen, der af flere 
årsager ikke kan indgå i det tradi-
tionelle uddannelsessystem. Du 
har svært ved at omgås andre på 
en hensigtsmæssig måde og har 
følelsesmæssige problemer, der 
gør det svært at koncentrere sig 
og lære nyt.

Mål
Undervisningen skal styrke dine 
kompetencer på flere områder. 
Især dine personlige kompetencer 
har vi meget fokus på. Der arbej-
des målrettet på at styrke din selv-
opfattelse, dit selvværd, din evne 
til at tage stilling og være ansvar-
lig for dit eget liv. Dermed styrkes 
du i at forstå din arbejdsevne og 
hvilke jobmuligheder du har. Du 
skal gennem uddannelsen hjæl-
pes til at træffe valg om videre 
uddannelse, boform og fritidsakti-
viteter, og leve et så selvstændigt 
et voksenliv som muligt.

Indhold
Undervisningen tager udgangs-
punkt i varierende arbejdssituatio-
ner, hvor du altid oplever krav om 
aktiv deltagelse. Vi ønsker, at du 
gennem mange aktiviteter opøver 
evnen til at løse problemer, øge 
dine sociale kompetencer og 
være engageret.

Undervisningen består af bl.a. 
hjemmekundskab, friluftsliv, idræt, 
praktikophold, foruden de traditio-
nelle fag som dansk, engelsk, ma-
tematik, samfundsfag etc. Dette 
brede undervisningsmiljø skaber 
muligheder for at forbedre både 
din samarbejdsevne, din ansvar-
lighed for en given opgave, øve 
sociale færdigheder og befordre 
aktiv deltagelse.

Foruden det brede undervisnings-
miljø foregår der mange samtaler 
med eleverne omkring deres 
problemfelter, alt sammen for at 
højne din trivsel og dit selvværd.
Desuden tages der hånd om mo-
toriske vanskeligheder, ernæring, 
koncentrationsbesvær etc.

En stor del af uddannelsen er 
praktikforløb med henblik på at 
finde et egnet uddannelses- el-
ler beskæftigelses tilbud. Du kan 
efter eget ønske være i praktik op 
til 3 gange årligt med varierende 
længder.


