Mød Emese
Vi er mange forskellige mennesker på
Tvind. Her bor for eksempel lærerstuderende fra hele Europa, unge som er i gang
med en STU og lærere og ledere med deres
familier. I normale år har vi omkring 5000
besøgende, så der kommer også rigtig
mange mennesker forbi. For at vise denne
mangfoldighed, interviewer vi hver måned
et menneske vi møder her på stedet. Vi stiller de samme 3 spørgsmål hver gang. I dag
er det Emese. Hun er lærer på Dagskolen
på Tvind.

Hvad laver du på Tvind?
Jeg er skolelærer på Dagskolen på Tvind,
og har været det i de sidste 4 år. Tidligere
arbejdede jeg blandt andet som opholdsstedsleder.
Jeg er meget glad for mit arbejde, og jeg
synes at Dagskolen er helt vidunderlig. Her
kan alt lade sig gøre, og jeg føler at alle
mine gode ideer er blevet til noget - lige
fra pige fitness til studierejser og til vores
nye keramikværksted. Jeg kan udfolde mig
selv her, og får lov til at bruge alle mine
talenter.

Hvad optager dig her?
Vi har lige afsluttet en måned med temaet
musik, og det har fyldt meget. Eleverne har
været glade for dette tema, og har lært en
masse. Nu er vi i gang med at forberede og
drøfte forårets teaterstykke. Vi samarbejder med andre opholdssteder og dagskoler, og afholder en teaterkonkurrence. Vores dagskole er heldig at kunne samarbejde med Det Nødvendige Seminarium

(DNS), hvor de også er med til at drøfte
produktion og indholdet af vores teaterstykke. Forrige år vandt vi førstepladsen i
konkurrencen, og vi håber at kunne vinde
igen i år. Da vores årlige udenlandsstudierejse i Marts ikke bliver til noget i år,
har vi god tid til at lave kulisser, kostumer,
hår og makeup. Vi håber derfor at kunne
lave det større og at involvere eleverne
meget mere end ellers.

Fortæl om en ting, der er sket i dag?
Hver 4. onsdag har vi undervisning med
studerende fra DNS, og de har i dag undervist i ”Adgang til vand i hele verden”. Vi
havde en god diskussion om emnet, hvor
vi også brugte dagen på at lære de nye
DNS-studerende at kende.
Det er godt for vores elever at være sammen med nye mennesker, og det er en god
mulighed for de lærerstuderende at få en
smagsprøve på, hvordan er det at være
klasselærer. Efterfølgende får de feedback
fra os og kan blive bedre og bedre til at
undervise.

Fokus på miljø svineri
Spørgsmålet om natur og miljø er et til stadig tilbagevendende programpunkt på Dagskolen på Tvind. Dagskolen har derfor i et par uger haft særlig fokus på
miljøsvineri. Det kulminerede i en aktionsdag, hvor
elever, lærere og lærerstuderende tog til Søndervig
for at samle skrald langs stranden. Det blev til mange
poser affald og rigtig mange gode og relevante
drøftelser om miljø, affald, og dumping – meget lærerigt for både elever og lærere.
Det betyder rigtig meget, at eleverne har hænderne
med i undervisningen, og ikke udelukkende sidder
stille på skolebænken og lytter. Vi har alle sammen
brug for at komme ud og mærke hvad det handler
om. Det er Dagskolen rigtig gode til, og de er ofte på
ture ud af huset, så alle sanser kan komme i brug. I
forbindelse med 'WE WALK - Hele Danmark går sammen' tog Dagskolen til den vindblæste vesterhavskyst, gik en lang tur sammen og samlede affald
imens. Oplevelsen med indsamling af plastikaffald
satte gang i mange spørgsmål som elever og lærere
senere beskæftigede sig med i skolefagene. På Dagskolen går praksis og teori hånd i hånd.
Med på turen var også lærerstuderende fra Det
Nødvendige Seminarium, som også er optagede
af klimakrisen og hvad vi som mennesker kan udrette sammen.
Vi glædes over at kunne samle mennesker fra
Dagskolen og lærerseminariet, når vi holder aktioner. Det er lidt mere udfordrende i disse tider,
men med kørsel i flere biler, afstand til hinanden
og udendørs afslutning, kan rigtig meget lade sig
gøre!
Hvis du er interesseret i at høre mere om Dagskolen på Tvind, at komme på besøg eller at høre om vores forskellige tilbud, er du meget velkommen til at ringe til os. Både som privatperson eller som offentlig instans.
Ring eller skriv til:
•

Skoleleder Birthe Nørskov på Tlf. 23606075, mail: birthe@dagskolen-tvind.dk

•

Socialrådgiver Gitte Roslund på Tlf.: 29114853, mail: Socialraadgiver@Tvind.dk.

Fra skolevægring til skoleglæde
I rapporten ’Tomme stole’ af Børns vilkår og Eg-

sentligt aspekt i vores undervisning og hver elev

mont Fonden, beskrives ’Skolevægring’ som:

har kontrol med at niveau og tempo passer til

”… en type fravær, der ofte er relateret til forskelli- dem”, siger Birthe
ge angstproblematikker og generelt negative følelser forbundet med skolen. Forældrene kender ofte

Dagskolen har erfaring med, at børn med ADHD,

godt til barnets udfordringer ved at gå i skole og

autisme eller gennemgribende udviklingsforstyrrel-

har forsøgt at hjælpe barnet tilbage i skole”.

ser, har det svært i den kommunale folkeskole, idet
de har svært ved at være i de fastsatte rammer.

På Dagskolen på Tvind taler vi meget om skolevæg- Her er et eksempel.
ring, og om hvad vi kan gøre, FØR eleven mister
troen på, at de kan få et godt (skole) liv tilbage.
Derfor tilbyder Dagskolen ”TIME OUT” forløb for
børn og unge der har brug for et pusterum i deres
skolegang.
”Årsagerne til bekymrende skolefravær er forskellige fra elev til elev og ofte mangefacetterede og

Case:
Birgitte er 17 år og har diagnosen Aspergers syndrom. Hun har altid haft svært ved at koncentrere
sig om undervisningen i en almindelig folkeskole.
Birgitte trak sig socialt, og kunne ikke overskue det,
når der kom ændringer i skoleskemaet eller hvis en

kalder derfor også på forskellige handlinger og ofte

lærer var syg. Hun tog derfor ofte hjem i løbet af
også en koordineret tværfaglig indsats. Bekymren- skoledagen, og var derefter svær at få i skole i
de skolefravær kan handle om problemstillinger i
ugerne efter.
skolen, om vanskeligheder hos eleven og/eller om
belastninger i hjemmet. Ofte er der tale om en
kombination af alle tre. En fællesnævner er, at en
tidlig indsats er afgørende. Jo tidligere der sættes

Birgitte startede på Dagskolen på Tvind, i et 3 måneders forløb for at få opjusteret de boglige fag,
samt for at øge skoleglæden.

ind overfor fraværet, jo større er muligheden for at
få det standset” siger Birthe, leder på Dagskolen på
Tvind

Birgitte er glad for den altid faste plan, som lærerne arbejder med her på stedet.

Et Individuelt tilrettelagt forløb er key

På Dagskolen har alle elever et individuelt dagsske-

”Ved et forløbs start lægges en individuel studie-

ma, som viser hvem der modtager eleverne om

plan for den enkelte elev med mål og delmål. Efter- morgenen, hvad de skal undervises i, og hvilke
som eleverne kommer fra vidt forskellige forudvoksne hun skal være sammen med i løbet af dasætninger og har vidt forskellige planer for uddan-

gen. Det giver hende tryghed at vide præcist, hvad

nelse og personlig udvikling stiller det store krav til der skal ske hver dag.
lærerne, som skal sørge for, at alle elever får meget ud af undervisningen. Differentiering er et væ-

Dagskolen tilbyder vejledning om skolevægring
Hvis en forælder eller folkeskolelærer er bekymret fordi et
barn/ung er ked af at gå i skole er der stor sandsynlighed for,
at der er noget i elevens liv, som ikke fungerer optimalt. Skolen bør straks reagere og skride til handling – ellers kan omfanget og konsekvenserne af fraværet blive store.
Dagskolen på Tvind tilbyder vejledning om skolevægring på
mail eller ring til vores skoleleder Birthe Nørskov (tlf.:
23606075, mail: birthe@dagskolen-tvind.dk)

Billederne er fra Dagskolen på Tvind, og er ikke relaterede
til skolevægring.

Uddrag fra rapporten
’Tomme stole’ af Børns vilkår og Egmont Fonden
”..75.000 elever havde i
skoleåret 18/19 et fravær på mere end 10 pct.
Det svare til 20 skoledage. Et højt fravær kan have
alvorlige konsekvenser for
barnets trivsel, læring og
udvikling. ”

Når
uddannelsen
giver
mening
Det Nødvendige Seminarium uddanner lærere, som

ligt at komme tilbage og i gang igen, og desværre er

kerer sig om eleverne. I denne artikel skal vi høre om

der nogle børn som aldrig gør.

Agne. Hun er ved at tage uddannelsen som lærer på
Det Nødvendige Seminarium, og er lige nu i praktik
på Skolerne i Boserup, hvor hun arbejder med teenagere indenfor autismespektret.

Det bliver personligt
Personligt føler jeg, at arbejdet med disse slags elever er ligesom at starte fra begyndelsen, eller faktisk

Vi giver ordet til Agne, som her fortæller om sin

endnu længere tilbage, da de allerede har oplevet

praktik, og hvad der optager hende i den sidste del

traumer og dårlige oplevelser, som de forbinder

af sin uddannelse:

med skolegang.

”I praktikken oplever jeg mange forskellige elever
med vidt forskellige baggrunde. Nogle af eleverne
har forskellige mentale problemer og social angst,
hvilket har ført til, at de har trukket sig fra verden
omkring dem. Det har en dyb og direkte indflydelse
på deres udvikling, da nogle af dem har været helt

”At være lærer er
en stor og meget
vigtig opgave”

væk fra skolen i 1-2 år eller i endnu længere tid. Det
fører til forskellige problemer, som vokser sig større

Her har vi lærere en enorm udfordring med at gøre

og bliver mere alvorlige over tid. Et tydeligt eksem-

hvad der skal til, for at forandre deres perspektiv og

pel er, at de har indlæringsvanskeligheder og ikke

skabe nye positive skoleoplevelser, så de kan lære

har lært at læse, skrive eller regne.

at skolen kan være et sikkert og dejligt sted at være.

Den vigtige opgave
Når elever mangler sociale relationer, kan de udvik-

Samtidigt er det vigtigt, at vi motiverer eleverne til
at være nysgerrige og finde noget de interesserer
sig for, så de kan blive glade for at gå i skole.

le ekstrem frygt eller angst, som forhindrer dem i at
være sammen med andre mennesker. Efter at have

At være lærer for den slags elever, er en stor og me-

været væk fra skole i lang tid, er det meget vanske-

get vigtig opgave og udfordring!”

Louise tog sin HF på PTG
Louise kunne mærke at hun skulle noget helt

Hvad lærte jeg?

andet end gymnasiet, så hun valgte at tage sin

Igennem 3 år tog jeg min HF som enkeltfag

HF over 3 år på PTG—Praktisk Teoretisk Grund-

mens jeg boede og studerende sammen med

uddannelse.

unge som på mange måder var anderledes end
mig selv. Nogle kom fra andre lande og havde et

Jeg gad ikke gymnasiet

andet syn på verden. Andre igen kom fra dys-

”Almindelig skolegang har nok aldrig helt været

funktionelle familier og miljøer som jeg ikke

mig. Allerede efter 7. klasse, følte jeg, at der gik

havde beskæftiget mig med før. Mødet med

lidt for meget overflade i den. Mens mine ven-

denne ”anderledeshed” er noget jeg i dag

ner begyndte at diskutere tøj og drenge, og al-

sætter enormt meget pris på.

koholkulturen sneg sig ind som et fast samlingspunkt, kunne jeg mærke at jeg ville noget helt

Jeg tror på at det har gjort mig til et mere

andet. Efter 3 år på efterskole, var det klart for

‘afrundet’ menneske, der altid prøver at dyrke

mig at jeg ikke skulle på gymnasiet, så jeg gjorde

det vi har til fælles, frem for at fokusere på det

noget helt andet - jeg tog min HF på PTG – Prak-

der gør os forskellige. Ud over det var det gene-

tisk Teoretisk Grunduddannelse.

relt bare super sjovt at være elev på PTG. Der
var altid gang i forskellige projekter, kreative

Hvad er PTG?

aftenprogrammer, rejser verden over, fælles

Den bedste måde at beskrive PTG på er nok at

madlavning og spisning, en anderledes skole og

det er et ungdomsmiljø med uddannelse og ud-

venskaber baseret på alt det vigtige i livet.”

vikling i centrum. Elevgruppen består af unge
voksne med forskellige baggrunde og forudsæt-

På billedet: Louise (højre) og Michelle (venstre)

ninger. Nogle er henvist af kommunernes social-

til en byggeweekend, da de gik på PTG sammen.

forvaltninger, mens andre har deres på det tørre og blot ønsker sig et anderledes oplevelsesrigt år eller uddannelse.

Hvem er vi?
Vi er 5 afdelinger på Tvind:
Dagskolen på Tvind

Botilbuddet PTG

Dagskolen på Tvind er en anderledes skole med

Ungdomshøjskolen PTG er godkendt som botil-

mange aktiviteter, hvor der er fokus på hver

bud for unge voksne fra 16 år, jf. SEL §107 og

elevs individuelle udvikling, fællesskab og sam-

§66 . De har et særligt koncept, som integrerer

menhold. Dagskolen på Tvind er et tilbud til for-

henviste unge (med særlige behov) med velfun-

trinsvis unge over 16 år, der vil nyde godt af et

gerende unge (uden særlige behov).

aktivt og positivt skolemiljø. Derudover har vi

Ungdomshøjskolen PTG drives af en selvstændig

også stor erfaring med STU elever.

fond, som ledes af en uafhængig bestyrelse.

Dagskolen har driftsoverenskomst med Holste-

Individuelt Tilrettelagt Projekt (ITP)

bro Kommune iht. Lov nr. 412 af 26. juni 1998.

ITP er oprettet som et Botilbud under Den selvejende institution, Det Nødvendige Seminarium i

Botilbuddet på DNS

2014. ITP er godkendt til 12 pladser, jf. SEL §107

Botilbuddet på DNS har været godkendt som bo-

og § 108. Det er tale om højt specialiserede pæ-

tilbud for voksne, jf. SEL §107 og §108, siden

dagogiske indsatser ift. borgere, som har brug for

2006. Siden oprettelsen i 2006 har botilbuddet

ekstraordinære boformer og skræddersyede ak-

ydet omsorg og støtte til sårbare voksne, som

tiviteter / sociale netværk. Vi har også mulighed

qua deres psykosociale problemstillinger og eks-

for at have elever i § 103 og § 104 tilbud.

traordinære særlige behov, ikke har kunnet trives eller rummes i andre tilbud.

Det Nødvendige Seminarium (DNS)
Det Nødvendige Seminarium startede i 1972 og

Botilbuddet på DNS drives af en selvstændig

har siden 1992 kørt som et selvstændigt privat

fond, som ledes af en uafhængig bestyrelse.

seminarium. Siden 2011 er læreruddannelsen
organiseret som en international 4-årig bachelor-

Socialrådgiver Gitte Roslund
Tlf.: 29 11 48 53 E-mail: Socialraadgiver@tvind.dk

