Programmet kan godt være hyggeligt
– men hygge kan ALDRIG være programmet.
I dette Tvind Nyt, fortæller Skoleleder Birthe Nørskov om
vigtigheden af et program.
Dette er Del 2 af 2.

Begrebet program dækker over alt det, vi skal sammen. Derfor er et godt program også en garanti for
inklusion og aktivitet. Det gode program og programmets gennemførelse skaber tryghed: ”Du står midt i
programmet og ’inviterer’ eleverne med ind. Ikke udenfor og ’driver’ eleverne ind.”
Når vi laver program og formidler program, er målet at gøre oplysningerne så tydelige og strukturerede
som muligt. Samtidigt skal programmet ikke efterlade elever eller beboere med usikkerhed og uvished,
derfor tages der i planlægningen hensyn til en talrække af hv-spørgsmål, som per erfaring ofte dukker op
forud for en planlagt aktivitet.
Programmet er en afgørende faktor i at skabe et godt miljø, med en god blanding af daglige og ugentlige
traditioner og aktiviteter, samt en række store fælles kulturelle højdepunkter i løbet af året som samlende aktivitet. Programmet vedrører den proces, hvorigennem nytilkomne bliver en del af praksisfællesskabet. Den sociale proces underlægger sig, læring af de relevante færdigheder. Læring er et integreret
og uadskilleligt aspekt af social praksis.

”Det gode program, den gode kultur
og den spændende profil er alle ingredienser
i et favnende og opbyggende miljø.”
Når man som nytilkommen præsenteres for begrebet program, kan det være svært at forstå både mening og betydning. Derfor er legitim perifer deltagelse en betydningsfuld pædagogisk metode. Men uden
et program er perifer deltagelse ikke mulig. Perifer deltagelse fører oftest til fuld deltagelse over tid. Nytilkommendes deltagelse er ikke adskilt fra praksis. Periferhed er en åbning med adgang til forståelse
gennem involvering.
I legitim perifer deltagelse er social praksis primær. Det perifere henviser til, at der er mange varierede
måder at være deltager på. Perifer deltagelse handler om at være placeret i det sociale rum. Periferhed –
handler om muligheden for at udvikle mere styrke og selvtillid.
Med et godt program, der gennemføres, er der basis for at skabe en god skolekultur og sikre at den bevares. Det gode program, den gode kultur og den spændende profil er alle ingredienser i et favnende og
opbyggende miljø.

Rundt om Tvind
Fødselsdage på Dagskolen:
Når en elev på Dagskolen har fødselsdag, bliver det fejret med
sang, gaver og kage. Især kagen kan samle elever og lærere,
og det er oftest vores dygtige lærer Emese, som bager kage til
eleverne. Her er det Mathias, Mikkel og Faraj som har haft
fødselsdag indenfor den sidste måneds tid, og som får kage.

Museet under Vindmøllen:
Under vindmøllen på Tvind, er der et lille museum, hvor
historien omkring vindmøllen bliver fortalt i billeder og
tekst. Det er ganske interessant, så hvis du slår vejen forbi,
er opfordringen herfra at besøge museet. Det er åbent hver
dag, hele dagen. Hvis du ringer i forvejen, er der mulighed
for at få en rundvisning med foredrag.
Vindmøllen har ofte besøg af virksomheder og andre større
grupper. Hvis din virksomhed er interesseret i at se og høre
om vindmøllen, er du velkommen til at kontakte møllepasser Allan på tlf.: 20 10 91 16.

- Skrevet i samarbejde med skoleleder Birthe Nørskov

”Life-skills” kan både redde liv
og hjælpe med at forstå loven.
- og så er det rigtig sjovt!..
Dagskolen har igennem flere år haft ”Life-skills” på programmet. Faget indeholder
ofte de elementer, som også kaldes botræning - men hvor eleverne har mulighed
for at lære lige præcis det, som de interesserer sig for.

En del af undervisningsprogrammet på Dagskolen hedder Life
Skills. Vi kan oversætte det til livsfærdigheder. Programmet dækker
over en fagrække, der har til formål at give eleverne de bedste
forudsætninger for at kunne
håndtere deres eget liv og blive
klar til at stå på egne ben.

kelte elev har som målsætning.
Alle Life Skills forløb afsluttes med
en prøve (praktisk/teoretisk) og et
tilhørende diplom. For STU-elever
registres Life Skills diplomerne
ligeledes i det endelige kompetencebevis.

Life Skills er færdigheder, der
hjælper en person til at fungere
”Vi er klar over at en del af vores godt i voksenlivet, især i sociale
eller følelsesmæssige situationer.
elever ikke kommer ud på det
Det betyder også, at der underviordinære arbejdsmarked. Lifeses i livsfærdigheder såsom vedskills” hjælper dem til at forstå
holdenhed og modstandsdygtigomverdenen.”
hed. Dette er med til at udvikle
evnen til at håndtere problemer
Både den personlige, den sociale og udvikle evnen til at komme sig
og den faglige udvikling tilgodeses efter tilbageslag, og behandle
i ovennævnte fagrække. Life Skills dem som muligheder for at lære
eller tage ved lære.
programmet er en træning i at
mestre hverdagens krav. Her ud- Blandt de personlige færdigheder,
vælges de områder, som den en- der undervises i, er også den væ-

sentlige viden og kunnen, vi har
brug for, for at kunne opretholde
en sund krop og et sundt sind.
Disse færdigheder omfatter for
eksempel modstandsdygtighed,
selvkontrol og selvbevidsthed.
Men også færdigheder såsom,
hvordan vi genkender, styrer og
håndterer følelser, hører med til
væsentlige Life Skills.
Det fremgår af Børne –og
undervisningsministeriets
evaluering fra september
2017, at 11 % af STUårgangen i 2015 overgik
til beskæftigelse, at 34 %
er tilkendt førtidspension, 35 % er på kontanthjælp, imens 8 % er tilkendt ressourceforløbsydelse.

Life Skills overskrifter:
· Kogekunst og godt værtskab

På Dagskolen har vi startet
og udviklet på vores Life
Skills program i erkendelse
af, at langt største parten af
vores elever har haft et børne- og ungdomsliv, der ikke
har bidraget med en kulturel
og normsættende dannelsesproces under opvæksten. Populært kan man sige, at dannelse er alt det, der er blevet
tilbage, når man har glemt,
hvad man har lært. Det er
ikke strengt nødvendigt at
have en bestået eksamen
eller en uddannelse for at
være dannet, men man må
nødvendigvis have lært et
sæt normer og uskrevne regler af andre, da dannelsen
udspringer af samfundets
kulturelle og etiske regelsæt.
Dannelse handler om en forandring, som har fundet sted

– eller som kan finde sted.
Under overskriften ”Vi lærer
så længe, vi lever” tilbyder vi
med undervisningsprogrammet Life Skills en mulighed
for at indhente og tilegne sig
nogle af de færdigheder og
livskundskaber, som en vanskelig og udfordringsfyldt opvækst endnu ikke har kunnet
bidrage med.
Begrebet dannelse henviser
dels til den proces, hvorigennem et menneske erhverver
sig et kulturelt bestemt indhold af viden, færdigheder og
holdninger, og
til resultatet af denne proces,
som formodes at have ført til
en dannelse af personligheden i den ønskede retning.

Et liv efter STU
Det er meget vigtigt, at eleverne opnår kompetencer i
et STU forløb eller i et af
Dagskolens andre tilbud.
Her er ”Life-skills” en meget vigtigt metode til at fortælle eleverne om livet
efter STU.

· Køkkenhygiejne og rengøring
· Forsikringer og offentlige papirer
· Velfærdsstaten Danmark
· Privat økonomi
· Optihealth (optimalt helbred)
· Åben fremtid
· Indtryk og udtryk (formidling)
· Førstehjælp
· Bæredygtighed i en global verden
· Etik & moral og social forståelse

De lærerstuderendes rolle på Tvind
Uddrag fra en artikel skrevet i samarbejde mellem vores 2 botilbud på Tvind
og den tilknyttede psykolog.
”Et element i den særlige organisatoriske konstellation af de pædagogiske indsatser er, at
der er ansat unge pædagogmedhjælpere (som er i gang med deres læreruddannelse på Det Nødvendige
Seminarium på Tvind), der på den ene side er jævnaldrende med (nogle) beboerne og på den anden side
bor sammen med dem i de forskellige huse, der er placeret forskellige steder på matriklen og som typisk
rummer 4-5 værelser/lejligheder og store fællesarealer med fælleskøkken, TV stue mv.
Dette skaber mulighed for, at beboerne kan skabe sunde kontakter og relationer til pædagogmedhjælperne, der typisk opleves af beboerne som mere ligeværdige og ufarlige at åbne sig for og
invitere ind i deres hverdag, livssituation og eksistens ligesom pædagogmedhjælperne under uddannelse,
anvisning og supervision må opøves i at anvende de fælles faglige tilgange og metoder og dermed den
nødvendige refleksive praksis, der skal til for at kunne navigere meningsfuldt i den særlige kompleksitet,
som de møder hos beboerne pga. deres komplekse psykologiske profiler og negative sociale baggrund.
Der dannes således ofte positive og sunde relationer mellem pædagogmedhjælperne og beboerne, der er til glæde for den enkelte, fællesskabet og det faste personales relationelle og pædagogiske arbejde ligesom relationerne mellem pædagogmedhjælperne og beboerne kan være mislykkede, svære, negative eller dysfunktionelle pga. de
vanskeligheder med at indgå i samspil med andre og regulere egne indre
tilstande som beboerne typisk udviklet i opvæksten.
Under alle omstændigheder er kontakten og relationerne
til stede og bidrager positivt til at understøtte det faste personales pædagogiske indsatser for beboerne ligesom pædagogmedhjælpernes personlige og kompetencemæssige udvikling støttes gennem supervision,
læring og anvisning fra interne og eksterne erfarne og professionelle på
området.
De lærerstuderende der fungerer som pædagogmedhjælper og/eller støttepersoner øger kvaliteten og kvantiteten i beboernes
relationelle liv. Der er en udbredt evidens for, at de mest effektive behandlinger for udsatte mennesker er kvalitative og kvantitative relationer.”

Link til hele artiklen:
https://tvind.dk/paedagogik/de-specifikke-faglige-tilgange-og-metoder/

(Eller Google: Tvinds faglige tilgange)

Af Gitte Roslund. Tvinds socialrådgiver og
skribent i Tvind Nyt.

Vi stopper aldrig med at tro på eleverne!
Lige meget hvor mange gange vi oplever at eleverne lyver, bedrager, snørrer os, stjæler, løber væk,
skubber os væk – LIGE MEGET HVAD – stopper vi
ALDRIG med at tro på de unge! Ikke på de ting de
siger, gør eller hvad de forsøger at bilde os ind. Nej,
selve TROEN på den unge må aldrig svigtes! Vi bliver ved med at skubbe i den positive retning og tro
på, at de på et tidspunkt vender båden, og at de så
er klar til et nyt liv med et godt og positivt livsindhold. Hvis vi som fagpersoner mister troen, mister
eleven alt. Vi er klar til at gribe eleven, hvis de oplever nedture og tab af drømme, men vi er også klar
til at støtte eleven i at komme op på hesten og
kæmpe videre!
Jeg er dybt imponeret af pædagogerne her på stedet. De er nærmest grænseløse tålmodige, men ved
hvornår det er tid til at sige stop. De giver mange
chancer til eleverne, men er helt klar over, hvor
grænsen er. De behandler eleverne individuelt, og
som de forskellige individer de er. De har ALTID tid
til en snak, og ved at under det hårde ydre og den
(Til tider) flagrende retorik, gemmer der sig mennesker, som desperat har brug for hjælp. Vores pæda-

goger er i fremdrift, og alle har det samme mål for
øje – at gøre hinanden gode.

“When walking through hell, keep walking”
(Winston Churchill)
Når eleverne starter her, tager vi sammen deres liv
op til revision. Vi hjælper dem med at sætte tanker
og ord på deres drømme, og hjælper dem med at
nå dem. Vi kan ikke give dem deres tabte skolegang
tilbage, ej heller kan vi ændre deres opvækst. Men
vi kan hjælpe dem med at finde accept og livsgnisten, og hjælpe dem til at forstå, at med hårdt arbejde og gejst, kan de nå langt. Vi lærer dem, at
hvis livet bliver for svært, og de har lyst til at falde
tilbage i det velkendte mønster de kom fra, så stop
op og søg hjælp. Vi er her altid! Hvis de alligevel falder i, så hjælper vi dem med at samle sig selv op og
gå…gå…gå…gå. Alt andet end at blive i helvede.
Hvis vi kan lære dem værdien af et positivt liv i
fremdrift, så kan de få et godt liv - og det er da ikke
så ringe endda!

NÆRVÆR

TRYGHED

AKTIVITET

Botilbuddet PTG er et botilbud for unge voksne, der er drevet af fagprofessionelle og båret af unge med et
personligt overskud og livserfaring. Det giver et helt unikt ungdomsmiljø, hvor eleverne kan afprøve sig
selv i et inkluderende og aktivt ikke-institutionsmiljø. Vi har liv, sunde aktiviteter og uanede muligheder.
PTG er skræddersyet til elever, som er vokset ud af deres opholdssted/botilbud, men stadig har brug for
daglig støtte ELLER elever som ikke kan rummes på deres nuværende bopæl, og har brug for et miljø med
mere plads og flere ressourcer.

PTG står for Praktisk Teoretisk Grunduddannelse
Vi har to elevgrupper – en elevgruppe med placerede elever og en elevgruppe med unge mennesker, med
et personligt og socialt overskud. De to elevgrupper deler deres hverdag, og skaber relationer og udvikling
i begge grupper. De placerede elever får sunde relationer med jævnaldrende som rollemodeller og et trygt
miljø, de kan afprøve sig selv i. De unge med overskud bliver udfordret på deres sociale kapacitet, personlige overskud samt evnen til at skabe et aktivt og positivt miljø.
PTG tilbyder en bred vifte af aktiviteter, beskæftigelse, træning og uddannelsesmuligheder i samarbejde
med Dagskolen på Tvind. Derudover tilbyder de afklaringsforløb med:
1.

Afklaring: Vi afklarer elevens situation, og laver en individuel handleplan.

2.

Udredning: Vi udreder psykiske og personlige problemstillinger i samarbejde med eks. psykiatrien.

3.

Afprøvning: Vi afprøver elevernes færdigheder og kapacitet for personlig og social udvikling.

Afklaringsforløbene sker i tæt samarbejde med andre fagprofessionelle inden for psykiatri, kriminalforsorgen, misbrugscenter og evt. jobcenter.
PTG—Skorkærvej 8, 6990 Ulfborg, Afdelingsleder Dennis Thiesen, Tlf: 29 46 63 24, Mail: Dennis@ptg.dk

Socialrådgiver Gitte Roslund
Tlf.: 29 11 48 53 E-mail: Socialraadgiver@tvind.dk
(Tilmeld dig nyhedsbrevet, ved at skrive ”Tilmeld” til ovenstående mail)

