
TEMA: Bedre udskoling 
 
Status: (hvad gør vi nu) 
Samarbejde med UUV fra 8.klasse, og i særlige tilfælde tidligere. 
Direkte snak med børnene om, hvad de kan og hvilke forventninger de har - udskolingspapir (som 
er et "papir" hvor de unge skriver hvad de selv syntes de er gode til, hvad de kan, hvad de godt 
kan lide og hvilke forventninger/drømme de har til deres fremtid). 
Besøg på efterskoler, TV Glad, uddannelsesmesser, besøg på uddannelsessteder og stu'er. 
Praktikforløb. 
Praktiske færdigheder, selvhjulpenhed og selvstændighed.  
Bruge af det offentlige som transport. Brug af de offentlige tilbud (bl.a. bibliotek).  
Praktiske opgaver, f.eks. ordne vaske tøj, madlavning/hjemkundskab, dukseopgaver, indkøb, 
handle, dagligdagsøkonomi.  
Ture uden for skolen - Bl.a. besøg på Christiansborg og Greve kommune osv.  
Demokrati, elevråd.  
De unge laver mad til personaleaftenmøder. 
Differentieret praktikforløb.  
 
Punkt til orientering på forældremøde, hvor der er fokus på udskolingsfag og fremtid for de unge. 
 
Som inspiration og vidensdeling til personalet har der været oplæg fra Maglemosen og 
Grennesminder, som er steder der har bl.a. en STU og andre tilbud (f.eks. botræning) til vores 
målgruppe. 
 
Kendetegn: (hvorfor gør vi som vi gør?) 
For at give de unge, os og forældrene en ide om, hvilke muligheder der er efter skolen og hvilken 
retning, vi skal med dem. 
For at hjælpe de unge til at få størst mulig livskvalitet gennem uafhængighed, selvindsigt, selvværd 
og selvtillid. 
Give de unge oplevelser af det omkringliggende samfund gennem praktikforløb og gennem ture. 
Oplevelserne skal give dem en indsigt/forståelse af de muligheder der er efter Bugtskolen, og at 
der også er en plads til dem der og i vores samfund. 
Overgangen til en uddannelse eller andet, skal være så nem som muligt 
 
 
Visionen: (drømme om det vi godt kunne tænke os) 
At både vi, de unge og forældrene har et klart billede af, hvilke muligheder vores unge har. 
At de møder de kommunale instanser, de senere vil få berøring med. 
At vi samlet med forældrene arbejder med en realistisk handicapbevidsthed omkring de enkelte 
børn. 
At de unge har en klar opfattelse af, hvilke muligheder for fritidsbeskæftigelse de har nu og 
fremover. Desuden en introduktion til kulturlivet, bio, teater, musik. 
Meget større mulighed for meningsfulde praktikforløb over længere tid og i flere forløb. 
Studie/uddannelsesvejleder, en der har kontakterne og viden om mulighederne.  
Samarbejde med STU, efterskole, evt. "lejrskole" på stederne. 
Flere besøg, cafe besøg og samarbejde, (på steder for vores mål/elevgruppe) 
Lave cafe for skolen.  
Åbenhus på skolen.  
Kantinedag.  
Mulighed for samarbejde på tværs af elevgruppe. 
Lave festdag for andre elever på tilsvarende skoletilbud.  
Skabe sociale og faglige kontakter. Vi får besøg af andre. evt. band. m.v.  



Handling: 
Introduktion til kommunale instanser, kulturliv, bio, teater, musik. 
Inddrage forældrene tidligere ved fx at spørge ’Hvor ser I jeres barn om 3 år?’ 
Meningsfulde praktikker/brobygning 
Besøge udd.  
Udvide de unges netværk ved ungdomsfester fx med andre specialskoler. 
Gammel elevfest + 8.,9. og 10. kl. hvert år.  
Afdække den unges interesser og bygge bro mellem skole og fritidsliv.  


