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OVERSIGT OVER YDELSER 2018-19 
-  E N  V E J L E D N I N G  T I L  S K O L E N S  

S A M A R B E J D S P A R T N E R E  

 

INDLEDNIN G  

Efterskolen Helle er en selvejende institution, der driver efterskole efter UVM bek. 785 af 
18/07/2008 – Lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler. 

Efterskolen Helle er et helhedstilbud, der driver specialundervisning for elever med generelle 
indlæringsvanskeligheder. 

Efterskolen Helle modtager samme tilskud til skoledrift som enhver anden efterskole. 
Skolen modtager desuden støtte til specialundervisning og er underlagt Undervisnings-
ministeriets krav om og kontrol af, at støtten alene tilflyder undervisningen. 

Udover undervisningen varetager skolen opgaven med at støtte elevens sociale og personlige 
udvikling. Det personlige udbytte er stort for den enkelte elev, men i arbejdet med skolens særlige 
elevgruppe forudsætter den også en systematisk og kompetent, tilrettelagt indsats. Efterskolen har 
ansat et team af medarbejdere, som har en særlig opgave med at løse denne opgave.  

 

FORMÅL 

Da efterskolen ikke har mulighed for at anvende undervisningsstøtten i elevernes fritid, og da nogle 
elever har behov for tættere støtte i fritiden, har vi udarbejdet en oversigt, der skal skabe klarhed 
om tillægsydelser og priser i 2018-19. 

Ikke alle elever har behov for støtte til fritiden. En stor del af skolens elever er socialt så 
velfungerende, at de i dette henseende ville kunne fungere på en efterskole for elever med en 
alderssvarende udvikling.  

Skolen har i mange år støttet enkelte elever efter deres individuelle behov og modtaget vederlag 
for denne mer-ydelse. Med indeværende oversigt imødekommer vi ønsket om en præcisering af, 
hvordan eleven støttes, og hvordan skolen vurderer den enkelte elevs behov.  

 

0  TIMER 

Skolen modtager ikke vederlag for elever, der vurderes at kunne indgå i det sociale 
fællesskab på almindelige vilkår. Herunder hører elever, der kan have problemer i familien eller 
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problemer med kærester og venskaber, men det er kendetegnende for disse elever, at de har en 
grundlæggende social kompetence, der på disse præmisser gør dem selvforvaltende i forhold til at 
håndtere problemer på samme måde som unge mennesker med en alderssvarende udvikling.   

 

1  -3  TIMER 

1. Håndtering, dispensering og udlevering af medicin for de elever der kommer 
med behandlingskrævende diagnoser og har brug for receptpligtig medicin. I 
henhold til sundhedsstyrelsens retningslinjer for medicinadministration for 
pædagogisk personale skal skolen sikre, at medicinhåndteringen sker sikkert og 
korrekt.  

2. Elever, der har behov for tæt opfølgning omkring/hjælp til medicinindtag. 

3. Elever med specifikke diagnoser indenfor f.eks. autismespektret, asperger, tourette, 
ADD og ADHD.  

4. Elever med adfærds-, kontakt- eller trivsels-problemer. Skolen optager ikke 
diagnosticerede AKT-elever med store emotionelle forstyrrelser, men vi optager 
elever, der indenfor skolens pædagogiske rammer har gode udviklingsmuligheder for 
at blive socialt mere velfungerende. Ved adfærdsproblemer forstår vi elever, der har 
en abnorm adfærd i forhold til seksualitet, anden grænseoverskridende eller generel 
problematisk adfærd, der er årsag til jævnlige konflikter. Ved kontaktproblemer forstår 
vi udviklingsproblemer, der giver sig til kende ved mistillid, angst eller apati. Ved 
trivselsproblemer forstår vi psykiske problemer, der f.eks. kan skyldes dødsfald, 
mobning eller misrøgt.       

5. Elever, der udviser selvskadende adfærd.  

6. Elever med overbliksvanskeligheder, der fordrer guidning og feed-forward. 

7. Elever, der er socialt hæmmede og har behov for hjælp og støtte til at danne venskaber 
og komme ud af deres passivitet. 

8. Elever, der er anbragte på efterskolen. Ydelsen går til administration og ekstra 
dokumentation. 

Støtte jf. pkt. 1 - 6 vurderes for hver enkelt elev alt efter omfanget af deres vanskeligheder.  

Dokumentation og overlevering medregnes. Der er 45 minutters konfrontationstid. 
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3  -  10  TIMER 

9. Elever, der har behov for en tættere indsats for at sikre deres trivsel eller deres sociale 
og personlige udvikling modtager et specifikt timetal udover de to timer, hvori skolens 
medarbejdere løser en nærmere beskrevet opgave. Det kan f.eks. dreje sig om  

(a) social træning jf. en specifik metode f.eks. social stories, grounding o.l.  

(b) praktiske opgaver sammen med eleven f.eks. indkøb af tøj, gaver, billetter, 
tøjvask 

(c) personlige samtaler  

(d) hjælp til at lære at håndtere personlig hygiejne, rengøring og oprydning 

(e) andre særlige opgaver, der understøtter elevens udvikling jf. Beskrivelsen 

 

Dokumentation og overlevering medregnes. Der er 45 minutters konfrontationstid. 

     

11  -  12  TIMER 

Dokumentation og overlevering medregnes. Der er 45 minutters konfrontationstid. 

10. Elever, der har særligt behov for tæt opfølgning f.eks. i form af behov for afhentning 
på værelset flere gange dagligt, mange personlige samtaler ugentligt eller andre 
omfattende foranstaltningsbehov, kan hjælpes med dette i den støtte, der ligger ud 
over de 10 timer.  

Skolen optager ikke elever, der har behov for mere end 12 timers støtte. 

Dokumentation og overlevering medregnes. Der er 45 minutters konfrontationstid. 

     

DOKUMENTATION  

Der udarbejdes en individuel undervisningsplan for alle elever ved optagelsen, hvori der 
gøres status over elevens aktuelle funktions- og udviklingsniveau såvel fagligt som socialt. 
Derudover indeholder planen en beskrivelse af de faglige og sociale mål. 

Der udarbejdes desuden en beskrivelse af den tilrettelagte fritidsstøtte samt en evaluering 
af støtteindsatsen. Målene og indsatsen korrigeres løbende ligesom støttetimeantallet 
løbende tages op til vurdering.   

Alle beskrivelser og statusrapporter sendes til den myndighed, der bevilger støtten. 
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EVALUERING 

Det er muligt at etablere løbende evalueringsmøder, hvis bevilgende myndighed ønsker 
dette.  

Evalueringsmøderne foregår på Efterskolen Helle.  
 

PRIS  

Pr. 1. aug. 2018 er prisen 298 kr. pr. time, som opkræves i fire rater i skoleårets 42 uger og 
reguleres løbende jf. evalueringen. Kommuner bedes oplyse EAN-nummer til brug for 
opkrævning. 
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