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Indledning  
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   indlæringsproblemer.   
 
 

Efterskolen  Helle  modtager  samme  tilskud  til  skoledrift  som  enhver  anden  efterskole.            
Skolen  modtager  desuden  støtte  til  specialundervisning,  og  er  underlagt          
Undervisningsministeriets  krav  om  og  kontrol.  Vi  har  valgt  at  øge  undervisningstiden  til             
30   timer/uge   og   støtten   fra   ministeriet   anvendes    alene    i   undervisningen.   

 
 
Udover  undervisningen,  varetager  skolen  også  opgaven  med  at  støtte  elevens  personlige            
og  sociale  udvikling.  Flertallet  af  skolens  elever  har  som  oftest  massive  problematikker             
indenfor  disse  2  områder,  hvilket  især  kommer  til  udtryk  i  den  frie  tid  på  skolen,  hvor                 
strukturen  er  løsere  end  i  undervisningsdelen.  Vores  erfaring  er,  at  en  systematisk  indsats,              
med  tæt  voksenkontakt,  observationer  i  praksis  samt  direkte  feedback  til  eleven,  alt             
sammen  er  et  vigtigt  fundament,  for  at  skabe  udvikling  hos  den  unge.  Vi  arbejder  med                
tydelige  mål,  og  herunder  også  en  høj  grad  af  inddragelse  af  elev  og  forældre  i  forhold                 
hertil.   
 
 
Formål   
 
Ikke  alle  elever  har  behov  for  støtte  til  fritiden  på  efterskolen,  men  for  nogen  kan  den  lidt                  
løsere  struktur,  udfordre  særligt  elevens  personlige  og  sociale  kompetencer.  Hos  disse            
elever,   er   det   nødvendigt   med   særlig   tæt   støtte,   for   at   skabe   udvikling   og   trivsel   generelt.   
 
Vores  metode  består  blandt  andet  af  en  særlig  tilrettelagt  støtte  ud  fra  elevens  individuelle               
behov,  og  skolen  har  igennem  mange  år  modtaget  vederlag  for  denne  merydelse.  Med              
indeværende  oversigt  forsøger  vi  at  komme  med  en  præcisering  af,  hvordan  støtten  kan              
udforme   sig   i   dagligdagen.  
 
 

 



Eksempler   på   fritidsstøtte   i   dagligdagen  
 
særlig  morgenhjælp :  eleven  får  individuel  støtte  i  forhold  til  at  komme  op,  klaret  personlig               
hygiejne,  følges  til  spisesalen,  får  støtte  under  morgenmåltidet  (i  form  af  skærmning  og              
sikring  af,  at  eleven  får  noget  mad)  og  følges  derefter  ind  i  undervisningen  -  alt  sammen  af                  
den   samme   voksne,   som   sikrer   struktur,   genkendelighed   og   en   god   start   på   dagen  
 
til  skift: nogle  elever  er  udfordret  i  forhold  til  skift  mellem  undervisning  og  pauser.  Eleven                
får   her   individuel   hjælp   til   efter   pauser,   igen   at   møde   op   til   undervisning  
 
ved  måltider: eleven  har  mulighed  for  et  skærmet  tilbud  i  forbindelse  med  måltider,  hvor               
der  er  få  elever  i  lokalet,  altid  1-2  voksne  og  hvor  eleven  får  støtte  til  at  hente  mad  i                    
spisesalen.   Dette   tilbud   gælder   morgen,   middag   og   aften  
 
til  personlig  hygiejne: hvis  eleven  er  udfordret  i  forhold  til  selv  at  varetage  personlig               
hygiejne,  kan  de  få  støtte  til  at  skabe  struktur  omkring  personlig  hygiejne  samt  støtte  til  at                 
igangsættelse  i  forhold  hertil.  Samtale/vejledning  med  kontaktperson  i  forhold  til  hvordan            
og   hvorfor   indgår   som   en   naturlig   del   blandt   andet   i   elevsamtalerne  
 
struktur  og  overblik  i  dagligdagen: udtalt  behov  for  opfølgning  på  kollektive  beskeder,             
eleven  kan  kun  modtage  beskeder  individuelt,  behov  for  særlige          
skemaer/procedurer/piktogrammer,  varsling  i  særlig  god  tid  ved  ændringer,  1-1  støtte  i            
særlige   situationer/ved   ændringer  
 
til  medicinindtag: skolen  står  for  alt  medicinering  på  skolen.  Har  eleven  brug  for              
individuel  støtte  i  forhold  til  at  møde  op  til  medicinudlevering  eller  hvis  eleven  har  brug  for                 
f.eks.   udlevering   af   medicin   på   værelset,   gives   der   1-1   støtte   i   forbindelse   hermed  
 
praktiske  opgaver: der  kan  i  forbindelse  med  praktiske  opgaver  på  skolen  såsom             
rengøring/oprydning  på  værelset,  tøjvask  og  service  i  køkkenet  tilbydes  støtte  i  form  af              
hjælp  til  overblik,  igangsætning  og  færdiggørelse  af  opgaven  samt  særlige           
aftale/skånehensyn  i  forhold  til  elevens  udfordringer.  Der  er  tilgængelige  voksne,  så  eleven             
ikke   står   alene   med   opgaven.  
 
sociale  kompetencer: Vi  har  altid  fokus  på  at  hjælpe  eleven  med  at  udvikle  deres  sociale                
kompetencer,  og  vi  forsøger  i  videst  muligt  omfang  at  skabe  mulighed  for  dette  i  alle                
situationer  med  eleverne.  For  nogle  elever  kræver  det  dog  en  særlig  støtte,  for  at  udvikle                
på  dette  område.  Vores  eftermiddagstilbud Frirummet kan  tilbydes  eleverne  op  til  4  gange              
om  ugen.  Et  tilbud  med  udvidet  kontaktlærerfunktion,  hvilket  giver  mulighed  for  tæt             
observation  og  direkte  og  tydelig  feedback  til  eleven.  Vi  afholder  elevsamtaler,  social             

 



færdighedstræning  i  små  grupper  samt  et  rum  for  “løst”  socialt  samvær  i  en              
sammenhæng,  med  høj  grad  af  mulighed  for  læring,  fordi  der  er  tæt  voksenstøtte.              
Frirummet    er   et   læringsrum  

● for   eleven   som   ofte   kommer   i   konflikt   med   andre,   
● for   eleven   som   er   meget   passive   i   forhold   til   at   søge   sociale   fællesskaber,  
● for   eleven   som   har   brug   for   guidning   og   støtte,   for   at   forstå   sociale   spilleregler.   

Vi  tilbyder  også  vores  elever  aftenskoler  op  til  4  aftener  om  ugen.  Igen  et  tilbud,  som                 
tilgodeser  en  bred  vifte  af  elever,  og  som  skaber  struktur  for  de  som  behøver  dette  og  som                  
guider   passive   elever   ind   i   fællesskaber.   
 
elevsamtaler: Alle  elever  tildeles  en  kontaktperson,  og  har  mulighed  for  samtale  med             
denne  på  aftalte  tidspunkter  fordelt  hen  over  ugen.  Vi  har  dog  en  elevgruppe,  som  har                
særlig  brug  for,  at  de  har  en  tilgængelig  voksen,  i  forhold  til  at  skabe  trivsel  på  efterskolen.                  
Som  oftest  handler  det  det  om  særligt  psykisk  sårbare  elever,  som  ikke  kan              
behovsudsætte,  når  de  bliver  følelsesmæssigt  belastede,  og  som  derfor  har  brug  for  hjælp              
i  form  af  samtaler  her-og  nu.  Både  i  forhold  til  at  forstå  den  kontekst  de  er  i,  men  som  også                     
har  brug  for  hjælp  til  igen  at  genvinde  balancen  psykisk.  At  tilgodese  dette  behov,  kræver                
tilgængelige  personaleressourcer  fordelt  hen  over  døgnet  7  dage  om  ugen,  idet  det  ikke              
kan   forudses   hvornår   behovet   opstår.   
 
Dokumentation  
 
I  forhold  til  fritidsstøtten  udarbejdes  der  en  beskrivelse  af  den  tilrettelagte  støtte.  Målene              
og  indsatsen  evalueres  og  korrigeres  løbende,  ligesom  antallet  af  støttetimer  løbende  vil             
tages   op   til   vurdering   i   forhold   hertil.   
Alle   beskrivelser   og   statusrapporter   sendes   til   den   myndighed,   der   bevilger   støtten  
 
Evaluering  
Der  etableres  løbende  evalueringsmøder,  hvis  bevilgende  myndighed  ønsker  dette.          
Evalueringsmøder   foregår   på   Efterskolen   Helle   eller   via   skype  
 
Pris  
Pr.  1.  august  2020  er  prisen  298  kr.  pr.  time,  som  opkræves  i  4  rater  i  skoleårets  42  uger                    
og  reguleres  løbende  jf.  evalueringen.  Kommunen  bedes  oplyse  EAN-nummer  til  brug  for             
opkrævning  

 


