At starte på kostskolen
er som at få en chance til
Morten, 16 år
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Velkommen til otte kostskoler, der løfter en særlig opgave
Mange ved ikke, at der er kostskoler i Danmark, der løser en samfundsopgave for børn og unge med
særlige behov. Mange af disse børn er anbragt på kostskolerne efter serviceloven eller får kommunal
støtte til opholdet. Det er børn og unge i den skolepligtige alder med faglige, sociale og personlige udfordringer, som af forskellige årsager ikke kan bo hjemme, trænger til et miljøskift eller har brug for en
anden skoleform.
Det er disse otte kostskoler og deres tilbud, som denne brochure handler om.
Skole, bolig og fritid
Vi otte kostskoler, som er spredt over det meste af Danmark, er en unik blanding af skole, fritid og bolig.
Vi tilbyder et trygt og fagligt kompetent skolemiljø med undervisningsdifferentiering, undervisningsdifferentiering, individuelle læseplaner og faglige mål i lighed med folkeskoleloven. Vi yder omsorg og støtte
uden for skoletiden af kompetent, pædagogisk personale. Kostskolerne byder på et rigt fritidsliv med
kammerater, engagerede voksne og sunde interesser. Sammenhængen i elevernes hverdag skaber grobund for læring og udvikling.
Vi gør en kæmpe forskel
Vi otte kostskoler vil noget med vores elever. Eleverne skal ikke kun tage en afgangsprøve. De skal også
løftes socialt, kulturelt og personligt, så de evner livet som deltagende samfundsborgere. Som en mor siger: ’Der er en kæmpeforskel på den dreng, vi sendte på kostskole for to år siden, og den dreng, vi har nu’.
Eller tag den nu 23-årige Nicklas, som startede på kostskole, da han var 14 år. Dengang var han med
egne ord ’pænt ligeglad’ med det hele. Han kunne hverken læse eller skrive, og hans skoledag bestod
mest i at blive mobbet og selv mobbe videre. Både han og hans forældre havde mistet troen på, at han
nogensinde ville få en uddannelse og et godt liv. Et kostskoleophold gjorde forskellen. Et lille og trygt
undervisningsmiljø, dygtige lærere og pædagoger og et langt, sejt træk fra ham selv betød, at han fik
sin 9. klasses eksamen.
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Otte kostskoler – otte muligheder for en ny start
Vi kombinerer en tryg skolegang, støttende boligforhold og sunde fritidsinteresser, så eleverne får
en ramme at trives og udvikle sig i.
Vi har fokus på faglige, sociale og personlige mål i dialog med elev, forældre og kommune.
Vi gør det sjovt, udfordrende og trygt at lære og at være i et fællesskab med andre unge.
Vi underviser individuelt og i mindre grupper.
Vi tager udgangspunkt i folkeskolens faglige krav.
Vi har uddannede faglærere, speciallærere, pædagoger og specialpædagoger.
Vi samarbejder med psykologer, rådgivere og andre faggrupper efter individuelt behov.
Vi giver eleverne en ny start, der rækker langt ind i voksenlivet.

SIDE 5

Hvad siger forældrene og de unge om kostskolerne?
At starte på kostskolen er som at få en chance til. Du kan få rettet op på din hverdag,
skolegang og vennekreds. (Elev)
Pædagogerne har været rigtigt meget inde over. Talt med ham om, at han ikke bare
kunne forlade skolen, når der var noget, han ikke kunne lide, og lært ham nogle andre
måder at afreagere på. Samtidig har lærerne en forståelse for, hvad det er for elever,
de underviser. De forstår elevernes reaktionsmønstre. Og så er der ikke så mange i hver
klasse. (Forælder)
Der er mange spændende aktiviteter i fritiden. Jeg har haft stor succes i bl.a. boksning og
fodbold. (Elev)
Mit forhold til min datter forandrede sig også, for jeg blev jo også nødt til at sætte nogle
rammer herhjemme. På den måde var det måske ikke så sjovt i starten at komme hjem,
men så var det jo, at rammerne hernede og rammerne hjemme blev de samme. Det blev
rigtigt rart at få hende hjem i weekenderne, hun var positiv og glad og fortalte, hvad hun
havde oplevet. (Forælder)
Så gik det op for mig, at hvis jeg skulle have noget ordentligt ud af mit liv, så måtte jeg
tage mig sammen. (Elev)
Hvis ikke hun var kommet på kostskolen… så havde hun i hvert fald ikke fået en uddannelse, for så var hun ikke kommet i skole. (Forælder)
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Fem ting du skal vide om anbringelser på kostskoler
Når du sidder med et barn eller en ung og tænker: ’Hvad er det bedste her?’, så kan et kostskoleophold
måske være løsningen. Læs her og få flere svar på www.kostskoler.dk om, hvad der gør kostskoler unikke.

Hvorfor vælge en kostskole?
Med et kostskoleophold sættes der massivt ind på alle fronter. Skolegangen er i fokus, men vi arbejder
også med kammeratskab som grobund for udvikling, med forholdet til familien og med andre udfordringer, så problemerne ikke vokser sig uoverskuelige eller bliver stigmatiserende. Også derfor læner
kostskolerne sig i hverdagen meget op af lokalområdets normalmiljøer.

Hvem optages på kostskolerne?
Vores kostskoler er hovedsageligt for børn og unge mellem 11 og 18 år, der ikke kan passe deres skolegang, når de bor hjemme. Årsagen kan være et udfordret samspil og højt konfliktniveau i familien,
uhensigtsmæssig omgangskreds, manglende tiltro til sig selv og verden og en skolegang, der ofte har
været præget af nederlagsfølelse og isolation. Ofte fungerer kostskolerne også som dagskole for elever fra lokalområdet.
Se de enkelte kostskolers hjemmesider for deres specifikke målgrupper.

Hvad er anbringelsesgrundlaget?
Kostskolerne er defineret som socialpædagogiske kostskoletilbud efter § 66, stk. 1 nr. 5 (opholdssted).
Vi modtager kostelever efter henholdsvis SEL § 52 stk. 2 nr. 7 (anbringelse) eller SEL § 52a, stk. 1 nr. 2
(ophold med støtte). Alle kostelever går samtidig på kostskolernes egne skoler.
Pris- og løsningsmæssigt kan kostskoler være et godt alternativ til mere traditionelle anbringelsesformer.

Er der forskel på de otte kostskoler?
Ja. Kostskolerne er forskellige i størrelse og har forskellige målgrupper. Nogle kostskoler har en efterskole, gymnasium eller efterværn tilknyttet, nogle går rigtigt meget op i bestemte fritidsaktiviteter
eller har et internationalt samarbejde, og nogle har udviklet særlige behandlingstilbud til hele familien.
Læs mere om de enkelte kostskoler på de næste sider.
Alle kostskolerne modtager elever fra hele landet – de fleste med optag hele året.

Virker et kostskoleophold?
Ja det gør det. Også når vi ser på de børn og unge, der er anbragt hos os, og sammenligner en anbringelse
på en kostskole med en anbringelse i familiepleje eller på døgninstitution/socialpædagogisk opholdssted
(Se side 7).

SIDE 7

Tidligere kostskoleelever klarer sig godt ift.
selvforsørgelse og uddannelse
At være anbragt på en kostskole og tage sin 9. eller 10. klasses afgangsprøve dér er et godt springbræt
videre ud i livet. Også et godt springbræt, hvis man sammenligner en anbringelse på en kostskole med
en anbringelse på en døgninstitution eller i familiepleje.
Det viser den undersøgelse, som VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har
lavet for Kostskoler.dk, som vi kalder sammenslutningen af vores kostskoler.
VIVE-undersøgelsen ’Anbragt på en kostskole - Hvordan klarer unge, der er anbragt på kostskoler, sig efter
endt grundskole, sammenlignet med unge i andre anbringelsestyper’ blev offentliggjort i oktober 2019.
Et par hovedtal fra undersøgelsen:
72 pct. af unge, der har taget en 9. eller 10. klasse som anbragt på en kostskole, er selvforsørgende som
25-årig mod 69 pct. af de tidligere familieplejeanbragte og 50 pct. af de tidligere institutionsanbragte.
56 pct. af de tidligere kostskoleanbragte er som 25-årige enten i gang med eller har taget en uddannelse. De tilsvarende tal for familieplejeanbragte er 46 pct. og for institutionsanbragte 36 pct.
Seniorforsker på VIVE Mette Lausten, der har stået for undersøgelsen, siger blandt andet til Kostskoler.dk:
”Kommunerne vil gerne bruge familiepleje. Men måske skal de tænke kostskoler som et reelt alternativ
til nogle unge. For eksempel dér, hvor mavefornemmelsen hos de anbringende sagsbehandlere siger
dem, at en familieplejeanbringelse ikke kommer til at fungere på den lange bane.”
Se hele undersøgelsen på www.vive.dk
Andel unge, der er i gang med en uddannelse i minimum 3 ud
af de første 5 år efter endt grundskole, og som 25-årig.
Opdelt på de 3 analysegrupper. Procent.

Andel unge, der er selvforsørgende i minimum 3 ud af de
første 5 år efter endt grundskole, og som 25-årig.
Opdelt på de 3 analysegrupper. Procent.
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Bogø Kostskole
Vi udfolder potentialer gennem tradition og fornyelse. Med værdierne ordentlighed, nysgerrighed og
engagement møder vi eleverne i samspil om trivsel og læring.

Et alment skolemiljø og/eller specialundervisning
Vores kostelever hjælpes på rette skolevej via vores forskellige undervisningsmuligheder. Vi arbejder med inkludering i den almene undervisning,
hvor kostelever går i skole med lokale dagelever i
et normalskolemiljø, der følger Undervisningsministeriets læseplaner og afgangsprøver.
Vi har fokus på elever med særlige læringsudfordringer eller med behov for individuelt tilrettelagte læringsforløb - og tilbyder derfor også specialundervisning. Eleverne har mulighed for ekstra
støtte i klasserne og for undervisning i vores specialcenter, Kosmos. Prøveafvikling tilbydes på særligt tilrettelagte vilkår.
Bolig med faste voksenrelationer
- 365 dage om året
Vores kostelever bor på eneværelser i moderne
huse med hyggelige hjemmemiljøer. Et fast team af
voksne sørger for tryghed, struktur og forudsigelighed i hverdagen. Alle elever har en kontaktlærer,
som varetager den tætte kontakt til elev og forældre i samarbejde med huskoordinatoren. De ældste

elever har mulighed for at flytte i en bo-træningslejlighed (et væksthus). Vi tilbyder efterværn i samarbejde med Bogø Kollegiet til elever med støttebehov under ungdomsuddannelse.
Interne og eksterne fritidsaktiviteter
Eleverne deltager i mindst en fast ugentlig fritidsaktivitet. Derudover arrangeres aktiviteter i weekenderne. Udbuddet af både interne og eksterne
aktiviteter er stort. I sommerferien tilbydes 2 ture
til udlandet af 8-12 dages varighed.
Vores særkende
Vi har et inkluderende normalskolemiljø og mulighed for specialundervisning via vores specialcenter, Kosmos. Væksthuse for de ældste elever og
mulighed for efterværn.
Vi har døgnåbent 365 dage om året.
Målgruppe
Børn og unge mellem 11-18 år der har behov for
et miljøskifte og/eller en ny skoleindsats.

Grundlagt

1887

Beliggenhed

Vordingborg Kommune

Nærmeste by

Vordingborg

Antal elever

40 kostelever og 220 dagelever

Antal værelser

44

Klassetrin

0. kl. - 10. kl.

Transport

Busforbindelse til Vordingborg og Nykøbing F. Herfra gode trafikale forbindelse. Hver anden
weekend arrangerer skolen transport til Rødby, Slagelse og Tåstrup i egne busser

Faciliteter

Moderne byggeri med boafdelinger, undervisningsfaciliteter, værksteder, musiklokale med
lydstudie, sportshal, kunststof fodboldbane samt multibane, stald og ridefaciliteter, vandsport

SIDE 9

Bogø Kostskole
a Bogø Hovedgade 57
4793 Bogø By
t 55 86 74 00
f 55 86 74 01
w www.bogoe-kostskole.dk
e info@bogoe-kostskole.dk

S I DE 10

Dannevirke Kostskole
Dannevirke Kostskole er en lille kostskole, hvor vi lægger stor vægt på trivsel, læring og fællesskab.

Skolegang hjemme eller ude
Vores undervisning tilpasses elevens faglige niveau og personlige læringsstil. Vi fører op til 9. og
10. kl. og er fokuseret på at genskabe elevens lyst
til læring og uddannelse via et positivt læringsmiljø med relevante og meningsfulde krav. Når eleven
er parat, bruger vi kommunens øvrige grundskoler
og ungdomsuddannelser eller praktik hos lokale
erhvervsdrivende.
En del af et fællesskab
Alle elever har eget værelse med udgang til én af
vores 3 kostafdelinger med fælles spise- og opholdsrum. Vi er meget optaget af at fællesarealerne er rare og hyggelige, da de ér børnenes ”hjem”
på skolen i den tid, de er her. Derfor inviteres børnene med ind i beslutningen, når der skal købes
puder, nips, nye billeder til væggene, nye spil etc.,
ligesom de i dagligdagen skal bidrage til fællesskabet ved at påtage sig et job og være aktivt deltagende i husmøderne.

En sund og aktiv fritid
Alle elever skal være aktive i fritiden. Vi har et bredt
udbud af idrætsfaciliteter, værksteder, valgfag
mm. Vi fokuserer på kost, motion og det sunde liv.
Målet er sammen at forbedre elevens sundhedstilstand, selvværd og livskvalitet.
Vores særkende
Kun når man trives, tør man løfte hovedet og
møde verden. Derfor er en lærer på Dannevirke
først og fremmest et varmt og forstående medmenneske der frem for at diagnosticere, klassificere og tilrettelægge behandlingsprocedurer, ser
potentialet i hver enkelt elev og insisterer på, og
tager sig tiden til, at møde eleven med nysgerrighed, nærvær og respekt.
Eleverne kan være på skolen i alle weekender, ferier og helligdage
Målgruppe
Børn/unge 9-23 år med behov for et professionelt
skole- og botilbud med tydelige rammer og rutiner.

Grundlagt

1993

Beliggenhed

Haderslev kommune

Nærmeste by

Haderslev

Antal elever

36 kostelever – 10-15 dagelever

Antal værelser

36

Klassetrin

0. kl. - 10. kl.

Transport

Der kan tilkøbes hjemtransport i skolens biler. Ellers holder bussen lige udenfor.

Faciliteter

Vi har idrætshal, værksteder, udendørs bold- og multibaner, kajakker, gokarts, E-sportslokale
og gode, hyggelige og velholdte fællesarealer. Vi bor 10 minutters gang fra Lillebælt.

SIDE 11

Dannevirke Kostskole
a Færgevej 5, Aarøsund
6100 Haderslev
t 74 58 45 80
w www.dannevirkekostskole.dk
e kontoret@dannevirkeskolen.dk
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Esrum Kost- & Friskole
Vi tilbyder skolegang, botilbud, fritidsaktiviteter samt individuel personlig omsorg i et lille trygt miljø.

God dynamik mellem forskellige elevgrupper
Esrum Kost- & Friskole er en lille fri grundskole
underlagt friskoleloven. Undervisningen står mål
med folkeskolens del- og slutmål, og vores elever
går til de samme afgangsprøver som i folkeskolen.
Kostelever, henviste dagelever og privat indmeldte dagelever fra nærområdet undervises
sammen. Det giver en god dynamik, gensidig positiv påvirkning og et mindre anbringelsestungt
miljø. Skolen tilbyder bl.a. musik som valgfag, læselejrskole, kortere undervisningsrejser og sommerskoler til kosteleverne.
Små hyggekroge med billard og TV
Kostafdelingen er placeret på 1. sal. Den store
fællesstue ligger midt imellem de to kostgange og
indeholder små hyggekroge, tv-afdeling, billard
og tagterrasse. Der er i alt 19 velholdte og moderniserede værelser med plads til 26 elever.
Fritidsaktiviteter i nærmiljøet, coaching
og MUSIK som profilfag
Eleverne har mulighed for at dyrke en bred vifte

af fritidstilbud og aktiviteter i de lokale idrætsforeninger og på den lokale ungdomsskole. Esrum Kost- & Friskole har desuden sin egen gymnastiksal, multibane og fitnessrum, og eleverne
kan modtage individuel coaching og undervisning i musik. Vi har åbent de fleste weekender i
skoleåret.
Vores særkende
Vi arbejder anerkendende i en narrativ og systemisk kontekst med fokus på at bringe glæde,
motivation, håb og drømme tilbage til elevernes
liv og hverdag. Vi tilbyder særlig tilrettelagt undervisning, eksamensforløb, psykologbistand,
familierådgivning og behandling med individuelle
forløb og samtaler både med elever og forældre.
Målgruppe
Elever 11-18 år med både faglige og sociale udfordringer, som har behov for et solidt skole- og
botilbud med fokus på elevens potentialer og udviklingsmuligheder i en ny kontekst.

Grundlagt

1988

Beliggenhed

Gribskov Kommune nord for Esrum sø i Nordsjælland

Nærmeste byer

Helsinge, Hillerød og Helsingør

Antal elever

Plads til 26 kostelever og 25 dagelever

Antal værelser

19

Klassetrin

5. kl. - 10. kl.

Transport

Bus hver halve time fra Esrum til Hillerød og Helsingør. Stoppested foran skolen.
Fra Hillerød er der S-tog til København

Faciliteter

Esrum Kost- & Friskole ligger i naturskønne omgivelser i den gamle Esrum Kro grundlagt i
1150. Vi har veludstyret faglokaler lydstudie, science, IT, sport, sløjd- og billedkunstværksted

SIDE 13

Esrum Kost- & Friskole
a Esrum Hovedgade 18
3230 Græsted
t 48 39 09 50
w www.esrumkostskole.dk
e kontor@esrumkostskole.dk
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Havregården Kostskole
Succesoplevelser skaber lyst til læring. Hos os får eleverne mulighed for at lave mere af det, de er
gode til fx ridning, fodbold eller e-sport.

Undervisning der sætter kompetencer i spil
Motivation for at gå i skole opstår gennem meningsgivende, varierede og nøje fagligt tilrettelagte undervisningsaktiviteter. Vi møder eleven
på dennes faglige ”ståsted”. Vi arbejder både med
traditionel klasseundervisning og forløb på mindre hold.
Vi tror på, at skolesucces opnås, når man får
lov til at lave mere af det, man er god til – bl.a. linjefag som ridning, fodbold, kosmetik og musik. Vi
forankrer løbende ny viden og erfaringer i vores
pædagogiske og faglige tiltag, med udgangspunkt
i elevgruppen.
Små selvstændige bo-grupper
Alle kostelever bor i små selvstændige grupper
med 10 i hver, med mulighed for eget værelse.
Havregården har åbent i alle weekender og evt. ferier efter behov.
Meningsskabende fællesskaber – også i fritiden.
Der skabes tryghed og sammenhængskraft, når
der bygges bro mellem skole og fritid. Hos os mø-

der eleverne de samme voksne i skole og fritid.
Skolen har et bredt læringssyn og som kostskole
har vi mulighed for at skabe læring og udvikling i
alle de sammenhænge, hvori eleven færdes. På
Havregården går den faglige læring hånd i hånd
med elevens sociale og følelsesmæssige udvikling.
Vi vægter forældresamarbejde højt.
Vores særkende
Vores udslusningsafdeling giver de unge mulighed for at bo i et selvstændigt hus i nærheden af
Havregården efter 9. klasse og samtidig gå i 10.
kl., erhvervsklasse, produktionsskole, gymnasium
el.lign. med socialpædagogisk støtte af voksne, de
kender i forvejen. På Havregården har vi to psykologer og to socialrådgivere ansat.
Målgruppe
Børn fra 11-18 år med psykosociale udfordringer
og brug for særlig støtte og omsorg både i skole og
hjem. Alt personale er uddannet i anerkendende
og løsningsfokuseret pædagogik.

Grundlagt

1969

Beliggenhed

Gribskov Kommune

Nærmeste by

Gilleleje

Antal elever

Plads til 40 kostelever – 10 dagelever

Antal værelser

31

Klassetrin

6.-9. kl. (erhvervsklasse)

Transport

Privat buskørsel fra Gilleleje station til/fra Havregården efter weekender og ferier. Alle elever
får rejsekort til transport

Faciliteter

Stor naturgrund med dyr, naturlegeplads, sportshal og mange værksteder. Veludstyret musiklokale, glas/keramik, design, kosmetiklinje, e-sport og ridelinje

SIDE 15

Havregården
a Havregårdsvej 24
3250 Gilleleje
t 48 31 84 07
f 48 31 84 07
w www.havregaarden.dk
e info@havregaarden.dk
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Kostskolen i Sønderjylland
På Kostskolen i Sønderjylland tager vi udgangspunkt i værdierne respekt, ærlighed, ansvarlighed og
tolerance.

Afgangsprøver og praksisorientering
På vores skole er der undervisning i alle fag og mulighed for at tage en 9/10 kl. eksamen. Ud over det
er der elever som indgår i en mere praksisorienteret skoledag med henblik på et efterfølgende EGU/
STU uddannelsesforløb.
Huse med plads til 10 elever
Vores elever bor i huse med plads til 10 elever, hvor
alle har eget værelse. Husene indbyder til socialt
samvær og hjemlig hygge.
Mange fritidstilbud
I fritiden tilbyder vi bl.a. skydning, golf, dykning,
fodbold, musik, rideskole, bowling, boksning, kreative værksteder og ungdomsskole.
Vores særkende
Som den eneste skole i Danmark er Kostskolen i
Sønderjylland en del af en campus, der består af et
privat STX-gymnasium og en privat overbygningsskole. Kostskoleeleverne indgår derfor i et normalt
skolemiljø, der også åbner mulighed for, at elever-

ne kan skifte indenfor samme matrikel og eventuelt ende med en studentereksamen. Skolens værdier er baseret på et individualistisk menneskesyn
og klassisk humanisme, hvilket præger hele det
pædagogiske arbejde.
Vi arbejder med at skabe et miljø baseret på
værdierne respekt, ærlighed, ansvarlighed og tolerance. Vi tager afsæt i en anerkendende tilgang,
kognitiv terapi og FIT (Feedback Informed Treatment). Vi lægger vægt på at være tydelige voksne,
der skaber en struktureret, forudsigelig og genkendelig hverdag gennem relation og anerkendelse.
Målgruppe:
Unge mennesker med behov for et miljøskifte og
skoletilbud der er kombineret med en miljøterapeutisk tilgang. Kostskolens elever er normaltbegavede og ofte omsorgssvigtede børn/unge med brug
for et skoletilbud og et miljø med tydelige grænser,
forudsigelighed, omsorg og socialt samvær.

Grundlagt

1974

Beliggenhed

Toftlund, Tønder Kommune

Nærmeste by

Toftlund

Antal elever

35 kostelever og 10 dagelever

Antal værelser

35

Klassetrin

7. kl. - 10. kl.

Transport

Der er busstation i byen og direkte forbindelser til både Vojens (togstation), Haderslev, Tønder,
Aabenraa, Esbjerg og Ribe

Faciliteter

Friluftsbad, biograf, bibliotek, fodboldbaner, kreative værksteder, musiklokale, basket- og
beachvolleybane
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Kostskolen i Sønderjylland
a Vestergade 8
6520 Toftlund
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Ringe Kostskole
Vi tror på, at vores elever kan – og det kan de!

Vi er godkendt som profilskole
Skolegang er en afgørende faktor for udsatte
børns mulighed for at få et liv, hvori de selv er aktører, og den opgave tager vi dybt alvorligt. Vi er
derfor tydelige i vores forventninger til alle elever
om, at vi, med fælles hjælp, kan få dem gennem
en fuld Folkeskolens Afgangsprøve. Det lykkes for
mere end 90% af eleverne.
Små klasser med gennemgående, tydelige og
omsorgsfulde voksne. Mulighed for megen støtte, herunder tale-, høre- og læsevejledere, AKT,
specialundervisningslærere m.fl.
Vores elever har brug for nogen, der tror på
dem – og det gør vi.
Eleverne er opdelt i mindre bo-grupper
De tre huse er opdelt i mindre og hyggelige bogrupper, der er de unges ’hjem’ på skolen. Alle har
eget værelse - de fleste med bad og toilet.
Meget varieret fritidsliv
Særdeles varieret fritidssektor: motorsport, rideafdeling, klub, fitnesscenter, egen hal, musik mv.

Vores særkende
Vi tager udgangspunkt i den systemisk/ narrative
forståelse af, at mennesker er sociale væsener,
der altid stræber efter mening og forudsigelighed
i deres relationer og i deres selvforståelse. Skolens praksis tager derfor afsæt i et omsorgsfuldt
og mentaliserings-baseret relations-arbejde.
Vi ved, at problemer skal forstås i den sammenhæng, hvori de opstår og fremtræder, og at vi
kan give de unge blik for andre måder at gøre tingene på ved forsøge at forstå, hvad der er ‘på spil’.
Skolens pædagogiske personale bliver løbende,
og massivt, efteruddannet, og vi har psykologer,
sygeplejerske, børnekonsulent og børnepsykiater
mv. tilknyttet.
Målgruppe
Børn/ unge 11 -18 år, der har brug for professionel og systematisk udviklingsstøtte i et helhedsorienteret tilbud med fokus på skolegang, sunde
venskaber og sjove fritidsaktiviteter.

Grundlagt

I 1907 som Mellem- og Realskole

Beliggenhed

Faaborg-Midtfyn Kommune

Nærmeste by

Skolen ligger midt i Ringe by

Antal elever

Ca. 75 kostelever og 16 elever på dagbehandlingsafdelingen, Skolen ved Søen

Antal værelser

80, hvoraf de fleste har eget bad og toilet

Klassetrin

5.- 10. klasse

Transport

Tog fra og til Odense – cirka 18 km

Faciliteter

Bl.a. idrætshal, fitnesscenter, ridehal, aktivitetsbane, fritidsklub og motorværksted mv. Meget
veludstyrede undervisningsfaciliteter
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5700 Ringe
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w www.ringekostskole.dk
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Skolen på Slotsvænget
Skolen på Slotsvænget er en lille kost- og dagskole med høj faglighed. Vores størrelse giver de bedste rammer for nærvær og nye fællesskaber, og det er en tryg base for børn, der har brug for et nyt
sted at bo eller gå i skole.
Få skoleglæden tilbage
Børnene er delt i mindre hold med to lærere på
hvert hold samtidig. Der er individuelt tilrettelagt
undervisning, støtte efter børnenes behov og tilbud om specialundervisning. Målet er, at børnene
tager folkeskolens afgangsprøve. Hos os finder vi
ud af det, både fagligt og socialt.
Bo i fællesskab med andre børn
På skolen bor man i hyggelige rammer sammen
med de andre børn. Der er uddannet personale, og
botræning er en del af hverdagen. Vi har både enkelt- og dobbeltværelser plus fælles spisestue og
flere fællesrum.
Vi oplever sammenhold og fællesskab på tværs
af alder og baggrund. Her er plads til dage, hvor
man helst vil have ro på værelset, og dage hvor
man er mest til at hygge med de andre. Vi spiser
alle måltider sammen.
Fritid med indhold
Vi arbejder målrettet med børnenes sociale liv som
en del af fritiden – fx under vores kanoture, fod-

bold, basket og gåture i skoven. Vi tager næsten
dagligt ud af huset til ridning og andre sportsgrene eller en tur i bowlingcentret. Vi er gode til at
tilpasse aktiviteterne, så der findes en fælles platform for alle.
Vores særkende
Skolen er lille og giver de bedste rammer for nærvær, tryghed og et stort fællesskab. Vi arbejder
med en forudsigelig struktur og tydelige rammer.
Vi er placeret i naturskønne omgivelser med masser af plads - tæt ved Esrum Sø og Fredensborg
Slot med få minutters gang til Fredensborg by.
Målgruppe
Visiterede børn fra kommuner over hele landet.
Børn som typisk har faglige, familiemæssige, sociale og/eller personlighedsmæssige udfordringer.
Børnegruppen er alsidig i vores lille kostskolemiljø.
Vi har gode erfaringer med ADHD, spiseforstyrrelser, socio-emotionelle vanskeligheder m.m.

Grundlagt

1985

Beliggenhed

Nordsjælland, Fredensborg Kommune

Nærmeste by

Fredensborg

Antal elever

32 kostelever og 20 dagelever

Antal værelser

18

Klassetrin

5. - 9. kl.

Transport

Kørsel til og fra Fredensborg station af vores egen skolebus. Togforbindelse til Hillerød og
Helsingør. Bus til Kokkedal, Humlebæk og Hørsholm

Faciliteter

Stort naturområde med boldbaner, hestestalde og oplyst ridebane, egne busser, sportshal,
musikrum med fast underviser, glasværksted, bålplads med shelter, bærbare pc’er mm.
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a Slotsvænget 61
3480 Fredensborg
t 48 47 67 77
w www.slotsvaenget.dk
e skolen@slotsvaenget.dk
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Stenhus Kostskole
Vi er en mindre kostskole med plads til ca. 60 kostelever. Vi optager elever fra 6. klasse, og eleverne
har mulighed til at være her til og med 3G.

Skole med kinesisk og sport
Vi har kinesisk fra 5. klasse og tilbyder en skolegang
med fokus på høj faglighed men også med mulighed for sport, hvilket sker i samarbejde med Holbæk
Sportsakademi og Stenhus Sportscollege. Dette giver optimale rammer for elever, som har talent eller
potentiale i deres idrætsgren. Elever i sportsklasser
tilbydes et skema, hvor daglig træning er lagt ind i
skoledagen. Vi tilbyder fodbold, basketball, badminton, e-sport, tennis, håndbold og svømning.
Vi optager elever som kan følge almindelig undervisning, men for elever med faglige udfordringer vil der være mulighed for, at tilbyde ekstra
støtte/lektiehjælp.
Ophold
Eleverne bor på enkeltværelser, men der er mulighed for at bo på dobbeltværelser.
Fritid
Vi ligger tæt ved skov og fjord, som giver mulighed
for flere udendørsaktiviteter. Vi har egen tennisbane, atletikstadion, kunststofbane og sportshaller.

Vores særkende
Stenhus Kostskole danner rammen om en dagligdag for elever fra hele verden. Vi tilbyder eleverne en hverdag i gode og trygge rammer, hvor
de samtidig bliver en del af et forpligtende fællesskab, hvor ord som respekt, rummelighed og
ansvar prioriteres hver dag, på tværs af alder, interesse og baggrund.
Stenhus Gymnasium, der ligger ved siden af
skolen/kostskolen, tilbyder STX, HHX, HTX, Pre-IB
og IB.
Målgruppe
Vores elever kommer med meget forskellige baggrunde. Nogle kommer, fordi de trænger til et
skifte og har valgt kostskole/efterskole for at opleve det sociale samvær. Nogle har med familien
boet i udlandet og ønsker nu at fortsætte skolegang i Danmark, og nogle er visiteret af kommune
og har behov for en struktureret hverdag i gode
faste rammer.

Grundlagt

1906

Beliggenhed

Holbæk Kommune

Nærmeste by

Holbæk

Antal elever

60 kostelever (dagskole med 600 elever)

Antal værelser

48 værelser til kostelever og kostgymnasieelever

Klassetrin

6. klasse til 10. klasse + mulighed for gymnasieelever via Stenhus Gymnasium

Transport

Cykel/gåafstand til Holbæk centrum med station med bus- og togforbindelser (regionaltog)

Faciliteter

Tæt ved skov og fjord. Egen tennisbane, atletikstadion, kunstsstofbaner og sportshaller
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4300 Holbæk
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