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Afsnit 1: Tilsynsbesøg 
(Udfyldes af tilsynskonsulenten i tilknytning til tilsynsbesøget) 

 

A. Tilsynets gennemførelse 
 

Dato:    14/11 2019 

 

 

Anders Bo Hansen, 

Tilsynskonsulent  

Fagcenter for Læring og Trivsel, Holbæk kommune 

7236 6387 

abh@holb.dk 

Anmeldt tilsyn: 

Dato for tilsyn er anmeldt til skolen i juni 2019. 

 

B. Tilsynets formål og særlige fokuspunkter ved dette tilsynsbesøg 
 

Tilsynets formål: 

Formålet med tilsynet er først og fremmest at vurdere, om undervisningen står mål med den undervisning, 

der bliver givet i folkeskolen. 

 

Årets generelle fokusområder ved tilsynsbesøgene: 

• Generelt om udviklingen på skolen siden sidst: 
Opfølgning på tilsynets fokusområder: 

• Folkeskolelovens ændringer fra den 1.8.2019. Hvilke tiltag har skolen foretaget, herunder 
tilstedeværelsestid for elevgruppen 0.-3.klasse 

• Status på skolens primære fokus/udviklingsområde for skoleåret 2019/20.  

• Opfølgning og status på lærernes og pædagogernes vilkår for forberedelse.    

• Trivselsundersøgelsen fra Juni 2019. Hvilke overvejelser og initiativer har skolen sat fokus på 

baggrund af resultatet af trivselsundersøgelsen.  
• Magtanvendelse, herunder skolens forebyggende tiltag. 

• Status på tilsynets feedback til skolens lærere, hvor tilsynet har overværet undervisning ved sidste 
tilsynsbesøg. 

• Samarbejde med andre 

 

Særlige fokuspunkter i opfølgningen efter sidste tilsynsbesøg på denne interne skole: 

• Tilsynet fik en orientering om status på praksisundervisningen og den boglige undervisning. 
 

 
C. Tilsynets samlede vurdering af den interne skole efter tilsynsbesøget 
 

Samlet vurdering: 

På baggrund af dagens tilsynsbesøg er det den samlede vurdering, at undervisningen står mål med den 

der gives i folkeskolen. 

 

Tilsynets anbefalede udviklingsområder:  
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Tilsynets krav: Se punkt H og G 

 

 

D. Materiale anvendt i forbindelse med tilsynet: 
 

Forud for tilsynsbesøget er tilsendt: Status på tilsynets og skolens fokusområder samt justeret afsnit 2. 

 

Under eller efter tilsynet udleveredes: Eksempel på elevplan. 

 

E. Forløb af tilsynsbesøg 
 

Overværelse af undervisning og anden aktivitet: 

Tilsynet møder kl. 8.00 og deltager i personalemødet. 

Lederen byder velkommen og en medarbejder indleder mødet med praktiske informationer i forhold til 

dagens program og særlige forhold omkring enkelt elever samt dagens skemaændringer. 

 

Kl. 8.30 Alle skolens elever mødes sammen med medarbejdere og ledelsen, der giver praktiske 

informationer om dagens program. 

Derefter går eleverne ud til motionshold – (fodbold) og derefter ud på værkstedsholdene og 4 elever går til 

undervisning i matematik. 

 

Inden matematikundervisningen starter skal eleverne gøre et lokale klar til modtage en gæstelærer under 

temaet sikker trafik.  

Ledelsen har orienteret tilsynet om at timeløse fag, herunder færdselsundervisningen integreres i de 

øvrige fag, hvilket er formålet med at invitere dagens gæstelærer. 

 

Tilsynet bliver informeret om formålet med besøget og får udleveret det materiale som gæstelæreren har 

sendt til skolen for at de kan forberede eleverne på indholdet. 

Gæstelæreren skal fortælle sin egen historie, hvor han som 18 - årig var ude for en alvorlig ulykke. 

Gæstelæreren har været med i en bilulykke. I dag lever han med en hjerneskade og har brug for hjælp til 

at få hverdagen til at fungere. 

 

 

Hovedindholdet i forhold til lærerens forberedelse før gæstelærerbesøget er som følger. 

 

Før besøget 

Hvilke drømme har du for dit liv, fx job, fritid og familie. 

Hvilke konsekvenser ville en alvorlig trafikulykke have for dine drømme. 

 

Under besøget 

Hvorfor tror du, at Daniel er her i dag 

Hvad er Daniels budskab til jer 

Hvad har Daniel lært af ulykke. 

 

Efter besøget 

Hvad kunne Daniel have gjort for at undgå ulykken 

Hvad kan du selv gøre for at undgå en trafikulykke 

Hvad ville det betyde for dine drømme, hvis du endt i Daniels situation. 



Hvordan kan man sige fra, hvis ens opfører sig risikabelt i trafikken. 

 

En lærer indleder matematikundervisningen med at skitsere, hvad eleverne skal lære og de får udleveret 

individuelt tilpassede opgaver, som de skal lave i deres hæfte. Læreren fortæller, at eleverne netop har 

haft en prøve i færdighedsregning. På den baggrund har læreren udvalgt forskellige temaer i matematik 

som eleverne skal træne, da alle elever er tilmeldt afgangsprøve. 

 

To elever skal blive fortrolig med ligninger og reduktioner og en anden skal lære at gange et og to cifrede 

tal med to, tre og fire cifrede tal. 

 

Læreren skifter mellem at hjælpe de to elever med at løse opgaverne. Elever, der skal løse ligninger får 

gennemgået fremgangsmåden ud fra konkrete eksempler, således at de blive fortrolige med metoderne. 

Læreren pointerer, at de hele tal skal isoleres på den ene side af lighedstegnet og x på den anden side. 

Derefter skal eleven selv løse nogle opgaver selvstændigt. 

 

Der er tillige en STU- elev tilstede, der sættes i gang med at løse opgaver i tilknytning til den teoretiske 

køreprøve. 

 

 

Samtale med skoleleder: 

• Generelt om udviklingen på skolen siden sidst: 
Tre ansatte (inkl. afdelingsleder) er startet på mentaliseringsuddannelse og to ansatte er startet på NADA-

kursus. Desuden har afdelingen taget et undervisningslokale mere i brug. Hertil er der ved at blive etableret 

mindre bokse/båse, så den enkelte elev kan skærmes yderligt fra udefrakommende stimuli. Dette tiltag er 

lavet for at skabe mest mulig ro omkring undervisningen og dagligdagen på afdelingen. De obligatoriske 

timeløse fag er blevet integreret i skoledagen.  

 
Opfølgning på tilsynets fokusområder: 
 

• Folkeskolelovens ændringer fra den 1.8.2019. Hvilke tiltag har skolen foretaget, herunder 
tilstedeværelsestid for elevgruppen 0.-3.klasse: 

Der er ikke indskrevet elever fra 0.-3. klassetrin på Erhvervsskolen 

 

• Status på skolens primære fokus/udviklingsområde for skoleåret 2019/20.  
Skriftlig dokumentation ift. elevernes udvikling personligt, socialt og fagligt 

Indførelse af mentalisering som metode på afdelingen. To ansatte og afdelingsleder er pt. i gang med 

mentaliseringsuddannelse. Der arbejdes ifm. personalemøder og supervision, på at implementere dette til 

resten af afdelingen. 

 

• Opfølgning og status på lærernes og pædagogernes vilkår for forberedelse. 
Hver eftermiddag, fra omkring kl. 14.30, kan en fra lærerteamet gå fra undervisningen og bruge tiden på 

forberedelse, evaluering eller skriftlig dokumentation ift. den enkelte elev. Lærerteamet har desuden 

mulighed for hver fredag fra kl. 12.30 at mødes for at planlægge, evaluere undervisningen og de 

behandlingsmæssige indsatser. Øvrig forberedelse ligger efter konfrontationstiden og kan ud over faste 

møder planlægges fleksibelt. Der ud over planlægger underviserne selv forberedelsestid efter behov i 

samråd med resten af afdelingen.     

 

 

 



• Trivselsundersøgelsen fra Juni 2019. Hvilke overvejelser og initiativer har skolen sat fokus 

på baggrund af resultatet af trivselsundersøgelsen.  
Skolen har gennemgået og forholdt sig til undersøgelsen på personalemøder, men det har været svært at 

uddrage noget helt konkret pga. opbygningen af skoledagen på afdelingen. Afdelingens elever er ikke 

samlet i klassetrin, men individuelt ift. udviklingstrin og hensigtsmæssig gruppesammensætning. 

På afdelingen har vi generelt stort fokus på elevernes trivsel. Der er løbende dialog og tæt samarbejde 

med familie, opholdssteder, behandlere omkring eleverne generelt. På vores daglige morgenmøder tages 

elever op, hvis de opleves i mistrivsel og der aftales hvilke tiltag der skal tages.     

 

• Magtanvendelse, herunder skolens forebyggende tiltag. 
 

Forebyggende tiltag er: 

• Undersøgende samtaler med den unge og evt. samarbejdspartnere mhp. øget forståelse 
for de årsager og behov der ligger bag den uhensigtsmæssige adfærd og afsøgning af 
alternative handlestrategier hos såvel den unge som hos de ansatte.  

• Skolen bruger voksenudskiftning undervejs i en konflikt: på den måde daler konfliktniveau 
typisk. 

• Skolen sørger for, så vidt det er muligt, at eleverne altid har en udvej ud af konflikter – 
fysik og mentalt. 

• Desuden fungerer det, at alle ansatte hilser/siger god morgen til hver enkelt elev hver 
morgenen som en ”bølgebryder” ift. konflikter. 

• Intensivering af opsyn i en periode med specifikke elever i situationer der muligvis kan 
eskalere negativt. 

• Efterfølgende udfyldes et magtanvendelsesskema, hvor der beskrives hvad der skete optil 
konflikten, under konflikten og efter konflikten, samt hvad der kunne gøre anderledes. 
Skemaet gennemgås med eleven. 

 
 

• Status på tilsynets feedback til skolens lærere, hvor tilsynet har overværet undervisning ved 
sidste tilsynsbesøg. 

Lærerne har været glade for den efterfølgende feedback 

 

• Samarbejde med andre 
Der samarbejdes med Søbæksparken ift. generel vejledning og eksamen 

 
F. Tilsynets vejledning 
Tilsynet anbefaler at skolen drøfter og laver retningslinjer for, hvordan eleverne må anvende 

mobiltelefoner i undervisningstiden. 

 

G. Tilsynets krav 
At skolens elevtal ved næste tilsynsbesøg er 10 elever. 

 

H. Aftaler samt opfølgningspunkter til næste tilsynsbesøg: 
.At tilsynet får en orientering om skolens implementering af mentaliseringsprojektet. 

I. Skolens kommentarer til tilsynsrapporten: 
 

 



 

 

Afsnit 2: Oplysninger om skolen 
(Dette afsnit udfyldes af skolelederen og fremsendes til tilsynskonsulenterne senest 4 dage inden 
tilsynsbesøget) 
 

A. Navn og adresse på intern skole/skoleledelse 

 

Navn og beliggenhed: 

 

Behandlingsstederne Søbæk 

Erhvervsskolen Søbæk 

Slagelsevej 9, 4450 Jyderup 

 

 

Kontaktinformationer på skoleleder og evt. andre kontaktpersoner: 

 

Afdelingsleder:  

Jacob Sandau 

Mail: jacob@soebaek.dk 

Mobil: 21554839 

 

B. Kort beskrivelse af skolen  

(Målgruppe, fysiske rammer, særlige kendetegn og målsætninger m.m.) 

 

Kombineret boglig og praktisk afdeling. Der undervises fra 7. klasse i begrænset fagrække jævnfør Fsl. § 

33,4 

 

Målgruppen er drenge og piger fra 13 år og opefter: 
Grundskoleelever fra 7. til 10. klasse.  
Unge mellem 16 og 25 år til STU ” Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse”. 
Elever til EMU ” Erhvervs-, modnings- og udviklingsklasse”. Efter LAB- og LAS-loven. 
Unge i ” beskyttet værksted - aktivitets og samværstilbud ” jfr. Sel. §.103 & § 104. 
 
Målgruppen bredt betragtet: 

• Praktisk motiveret unge 

• Unge med adfærds-, kontakt-og trivselsproblematikker 

• Unge med udviklingsforstyrrelser ADHD, Asperger & Tourettes syndrom. 

• Unge med kognitive problemer og mentaliseringsproblemer. 
 
Skolens fysiske rammer er karakteriseret ved: 

• Store indendørs arealer med forskellige værksteder 

• Skolen råder således over følgende værksteder: Køkkenværksted, autoværksted, smedeværksted, 
træværksted, murerværksted, et udekørende Grøn Byg værksted, et massagerum, et spinningsrum, 
et træningsrum med div. vægte og maskiner, et lille musikrum, en fælles spisesal, en idrætshal.  

• Desuden råder skolen over flere forskellige mindre rum, der imødekommer målgruppens behov for i 
større eller mindre omfang at kunne blive skærmet fra fællesskabet.  

• På skolens findes et særskilt rum, hvor det bl.a. er muligt at lave NADA og gruppeforløb 

• Skolen har et undervisningshus med flere undervisningsrum. 

• Udendørs rummer skolen flere græsarealer med mulighed for at spille fx fodbold eller rundbold 
 

Der er pt. indskrevet 28 elever på Erhvervsskolen - fordelt som følgende: 
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Fordeling af basiselever: 

10.kl: 2 stk. 

 9. kl: 3 stk. 

 8. kl: 1 stk. 

 7. kl: 2 stk. 

    

Elever der ikke er basiselever: 

EMU: 1 stk. 

STU: 16 stk.  

§ 103: 3 stk. 

 

I for hold til vores grundskoleelever er der fokus på, at gøre eleverne klar til i videst muligt omfang, at kunne 
gå til afgangsprøver i FP9 eller FP10. Generelt er det faglige niveau meget svingende fra indskoling til 
udskolingsniveau. Der arbejdes både i fællesskab og individuelt alt afhængigt at elevernes faglige formåen 
og kunnen. Ligeledes arbejdes der massivt med elevernes individuelle og sociale udfordringer. 
Nogle elever følger ikke alle undervisningsmoduler og modtager i disse lektioner praktisk undervisning på et 

af skolens værksteder. Der er ligeledes fokus på opøvning af sociale færdigheder, samt arbejde med 

personlige udfordringer ift. uddannelsesparathed og trivsel generelt på skolens praktiske værksteder. 

Elevernes dagligdag skifter mellem boglig undervisning og praktisk undervisning på skolens værksteder. Der 

er stort fokus på medinddragelse af eleverne i planlægningen af deres skoledag.  

Der er enkelte elever, der af grundet diagnostiske udfordringer kun kan deltage i fællesundervisningen i 

meget begrænset omfang. Der er her lagt individuelt skema samtidig med at der arbejdes intensivt på at 

styrke disse elevers sociale og personlige færdigheder i at kunne være deltagende i fællesundervisning. 

 

Pt. er der kun indskrevet drenge på afdelingen. 
   

 

C. Skolens elever  

(Antal elever, fordeling på klassetrin m.m.) 

 

28 elever  

 

Fordeling af basiselever: 

10.kl: 2 stk. 

 9. kl: 3 stk. 

 8. kl: 1 stk. 

 7. kl: 2 stk. 

    

Elever der ikke er basiselever: 

EMU: 1 stk. 

STU: 16 stk.  

§ 103: 3 stk. 

 

 

 

D. Skolens medarbejdere  

Claus Rantzau 

Erhvervs- og ungdomsvejleder samt praktikkoordinator på alle afdelinger. 

 

 

 



Afdelingsleder: 

Jacob Sandau 

Uddannet lærer med matematik, sløjd, natur/teknik og idræt som linjefag. 

Lederuddannelse diplom opstart januar 2019. 

ART-træner uddannelse 2016 

Kursus i Kognitiv vejledning 2015. 

 

Undervisningsteam: 

Der er på Erhvervsskolen ift selve undervisningsteamet pt. ansat to lærere og en pædagog, der understøtter 

undervisningen. Der arbejdes fortsat på at skabe stabilitet, ro og struktur. Undervisningen tilrettelægges 

således at der typisk vil være 4-8 elever i huset.  

 

Christina Krogsgård, underviser i dansk og engelsk 

Uddannet lærer, linjefag dansk og engelsk 

 

Søren Rasmussen, underviser i dansk og matematik. 

Uddannet lærer, linjefag dansk, historie, sløjd og idræt. 

 

Kirsten Pedersen, pædagog og støttende undervisning.  

Uddannet fængselsbetjent. 

Erfaring fra div. pædagogisk arbejde på opholdssteder, støtte, ”hjemme-hos-pædagog”, unge-familie-

konsulent mm. 

 

Værkstedsundervisere:  

På Erhvervsskolen undervises også i praktisk baseret undervisning inden for forskellige håndværksfag. 

Undervisningsteamet samarbejder med værkstedsunderviserne om at bringe den boglige undervisning ind i 

elevernes praktiske arbejde for at synliggøre, hvad de kan bruge den boglige undervisning til. 

 

Kenneth Pedersen, underviser på smedeværkstedet. 

Uddannet smed (jern og metal). 

 

Rasmus De Lichtenberg, underviser på autoværkstedet. 

Uddannet mekaniker. 

 

Jacob Lykke Larsen, underviser på autoværkstedet. 

Uddannet mekaniker. 

 

Peter Hansen, underviser på Grøn Byg. 

Skovhugger, gartner. 

 

Danny Jensen, underviser på Grøn Byg. 

Uddannet tømrer. 

Uddannet pædagogisk døgnassistent. 

 

Linette, underviser i køkkenet (Flex-ansat). 

Køkkenassistent. 

 

Kim Rune Jensen, underviser på tømrerværkstedet. 

Uddannet tømrer. 

 



Patrick Odgaard, underviser på murerværkstedet. 

Uddannet murer. 

Pædagogisk erfaring fra arbejde på opholdssted. 

 
 

 

E. Skoledagens tilrettelæggelse  

(Beskriv hvordan dagen er bygget op, skoledagens længde og mødetider, undervisningstimetal for alle 

årgange, antal årlige undervisningsdage m.m.) 

 

Skoledagens længde tager afsæt i følgende mødetider for alle elever: 

Mandag til torsdag: Kl. 8 -15 

Fredag: Kl. 8- 14 

Skolen har et antal forlængede skoledage og lejrture, således at det samlede årlige timetal bliver minimum 

1400 timer. 

De fleste af eleverne kommer med skolebus, og mødetidspunktet kan derfor variere.  

Fra 8.00 – 8.45 tages der imod eleverne som de møder ind.  

 

Kl. 08.30 samles eleverne i aulaen. Alle ansatte hilser på den enkelte elev. Efterfølgende gennemgås 

dagens program og evt. informationer eller ændringer gives kort. Der kan være enkelte elever, der har brug 

lidt ekstra opmærksomhed fra morgenstunden, hvilket så vidt det er mulig tilbydes. Ellers starter den 

enkeltes elevs program/skema for dagen. Eleverne kan hver i sær se deres personlige skema for dagen på 

deres telefon. 

Kl. 10.00 Der er frugt og socialt samvær i spisesalen/køkkenet  

Herefter er der undervisning jævnfør den enkeltes elevs skema 

12.00 – 12.30 Frokostpause 

Herefter er der undervisning eller aktiviteter, jævnfør den enkeltes elevs skema for dagen 

 

Mængden af undervisning i de enkelte undervisningsmoduler tilpasses elevgruppens faglige formåen, 

psykosociale og diagnostiske udfordringer. I planlægningen er timetallet justeret i forhold til 

undervisningsministeriets krav.  

 

Det årlige antal skoledage er 200 

 

 

F. Skolens undervisningsformer  

(Beskriv skolens tilgang til undervisning, herunder arbejdet med læringsmålsstyret undervisning, 

organisering af undervisning, gruppestørrelser, differentiering, materialer, brug af IT m.m.)  

 

Der er fokus på, at Erhvervsskolen på samme tid skal være en tryg ramme præget af tydelig struktur og 

forudsigelighed for eleverne, og et miljø, hvor der skabes muligheder for at udfordre og stille sig 

undersøgende sammen med de unge for deres potentialer og udviklingspotentialer. Dette både ud fra 

behandlings- som undervisningsmæssige hensyn.  

 

Den boglige undervisning: 

Som udgangspunkt er det skolens to lærere der varetager den boglige undervisning, med støtte fra stedets 

pædagog. Der arbejdes desuden tværfagligt lærere, pædagog og håndværkere imellem om den samlede 

helhedsorienterede indsats.  Undervisningen planlægges i behørig respekt og under hensyntagen til elevens 

individuelle situation og særlige forudsætninger. Undervisningen tilrettelægges så eleven oplever en 



undervisningskultur, der sigter på at udvikle den enkelte elev mest muligt indenfor områderne: Faglig, 

personligt og socialt. 

 

Hermed et lille udkast ift. Hvorledes der arbejdes i de enkelte fag: 

 

• Mål med lektionens undervisning synliggøres for den enkelte elev. 

• Der forklaret hvorfor der arbejdes med det valgte emne. 

• Læringsmålene tilpasses den enkelte elevs faglige niveau, som vurderes ud fra vores registrering af 

elevernes læringsudbytte ved både summativ og formativ evaluering.  

• Evaluering danner grundlag for den fremtidige planlægning i undervisningen. 

 
Skolen har adgang til Gyldendals fagportaler, E-mat, MatematikFessor, Fysik-kemi-tjek, NOTA mv. i 

forbindelse med uddannelse og job bruges MinUddannelse. 

 

Der er fokus på træning i anvendelsen af digitale hjælpemidler samt træning i brugen af internettet til 

informationssøgning og opnå en kildekritisk tilgang til emner og materialer. Vi inddrager brugen af de digitale 

læringsplatforme i det omfang det er muligt.  

 

Den praktiske værkstedsundervisning:  

På alle vores værksteder arbejdes der med at integrere så meget ”boglig undervisning” som det er muligt i 

den praktiske undervisning. Eksempler på dette: smedeværkstedet: omregne mm. til cm. og afsætte vinkler. 

På træværkstedet: målestoksforhold. På autoværkstedet: søge informationer på nettet ift. rette mål og 

mængder. På Grøn Byg udregnes fx areal og omkreds. Undervisningen planlægges i behørig respekt og 

under hensyntagen til elevens individuelle situation og særlige forudsætninger. Undervisningen 

tilrettelægges så eleven oplever en undervisningskultur, der sigter på at udvikle den enkelte elev mest muligt 

indenfor områderne: faglig, personligt og socialt. Desuden præsenteres forskellige arbejdsfunktioner og 

jobmuligheder. 

    

Ansatte er inden for skematid forpligtet af det, vi definerer som ”konfrontationstid ”. Ansatte lærere, pædagog 

og håndværkere skal fysisk være til stede og synlige i den konkrete tid eleverne fysisk er på skolen.  

 

Der er personalemøder og supervisionen på faste dage ml. 15-17. Den øvrige tid til forberedelse og 

planlægning tilrettelægger de enkelte ansatte eller teams selv. 

  

Der er fokus på, at der på tværs af organisationens afdelinger, skabes tid og mulighed for faglærere til at 

mødes i fagteams. 

 

 

G. Undervisning af den enkelte elev  

(Beskriv hvordan skolen arbejder med individuelle læringsmål og evaluering m.m.) 

 

Erhvervsskolen 2019/2020 

Der er elever for hvem et mål om at kunne gå til afgangsprøver ikke synes realistisk. Disse elever undervises 

ud fra personlige mål, med fokus på læring af flest mulige grundlæggende færdigheder og viden. Herunder 

er der fokus på praktisk undervisning på afdelingens forskellige værksteder.  

 

Der arbejdes generelt i undervisningen med følgende: 

- Gentagelser 

- Arbejder med de samme temaer på flere forskellige måder, således at eleven har de bedste 

muligheder for at lære. 

- Fælles gennemgang 



- Par/ og gruppearbejde – i det omfang dette er muligt 

- Individuelt arbejde. 

 
 

 

 

H. Prøver og nationale test  

 

Prøveafholdende skole 9. kl: 

 

Antallet af elever til prøve efter 9 kl. i sidste skoleår:  

3 elever til skriftlige og 2 til de mundtlige (1 var syg) 

Antallet af elever til prøve efter 10 kl. i sidste skoleår:  

De elever vi havde i 10. klasse gik op til 9. klasses prøve  

Forventet antal elever til prøve i indeværende skoleår:  

2 stk. 

 

Antallet af gennemførte nationale test i sidste skoleår:  

9 stk. 

 

Antallet af fritagelser for test i sidste skoleår:  

Ingen. 

På nuværende er 4 elever i gang med de frivillige nationale tests i henholdsvis dansk og matematik. 

I. Magtanvendelser i forbindelse med undervisningen 

 

Har skolen udarbejdet principper vedr. magtanvendelser: 

 
Forebyggende tiltag er: 

• Undersøgende samtaler med den unge og evt. samarbejdspartnere mhp. øget forståelse for 
de årsager og behov der ligger bag den uhensigtsmæssige adfærd og afsøgning af 
alternative handlestrategier hos såvel den unge som hos de ansatte.  

• Vi bruger voksenudskiftning undervejs i en evt. konflikt: på den måde daler konfliktniveau 
typisk. 

• Vi sørger for, så vidt det er muligt, at eleverne altid har en udvej ud af konflikter – fysik og 
mentalt. 

• Desuden fungerer det, at alle ansatte hilser/siger god morgen til hver enkelt elev hver 
morgenen som en ”bølgebryder” ift. konflikter. 

• Intensivering af opsyn i en periode med specifikke elever i situationer der muligvis kan 
eskalere negativt. 

• Efterfølgende udfyldes et magtanvendelsesskema, hvor der beskrives hvad der skete optil 
konflikten, under konflikten og efter konflikten, samt hvad der kunne gøre anderledes. 
Skemaet gennemgås med eleven. 
   

Har skolens medarbejdere særlige kompetencer vedr. konfliktløsning: 

Enkelte ansatte har kurser i dette. Alle ansatte har stor erfaring ift. dette. Vi arbejder på at implementere 

mentalisering som redskab ift. evt. konflikter på afdelingen. 

  

Antal magtanvendelser i sidste skoleår: 

Sidste skoleår havde vi 4 magtanvendelse. Det omhandlede to af afdelingens elever. I dette skoleår har vi 

ikke haft nogle magtanvendelser (7-9-13) 

 



J. Samarbejdsrelationer  

(Tilknyttet lokal folkeskole, samarbejde med andre interne skoler, lærersamarbejde, samarbejde om 

faglokaler, uddannelse, projekter m.v.) 

 

Rådet for sikker trafik – live ambassadør  

Sex og samfund – seksualundervisning og familieplanlægning 

Virksomhedsbesøg –F.eks. Malmos A/S gartnervirksomhed 

Fagteams: med Søbæksparken  

Mentalisering: Mentaliseringsmøder på tværs af hele virksomheden 

 

K. Efteruddannelse og supervision 

(Hvad tilbydes lærerne/pædagogerne af efteruddannelse og supervision i skoleåret) 

 

Vi har supervision ca. en gang pr. måned 

Lige pt. har vi to ansatte på mentaliseringsuddannelse og to ansatte på NADA-kursus. 

 

L. Budget 

 

Takstbeløb pr elev pr. skoledag for undervisning : kr. 1175,-  

 

 

 

Dato: 

 

Tilsynsførendes underskrift: 

 

 


