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Målgruppen er unge mellem 16-22 år med diagnoser indenfor autismespek-
tret. Den unge skal med moderat støtte kunne klare et år hjemmefra på en 
fri fagskole. Den unge skal have erkendt sit handicap og kunne skal kunne 
udføre simple opgaver, som at følge et skema, deltage i undervisningen, 
komme op om morgenen og deltage i fællesskabet.

Tilbuddet til unge med en gennemgribende udviklings-forstyrrelse er tænkt til unge, som på 
trods af kontakt- og kommunikations-vanskeligheder har kompentencer indenfor normalområ-
det. Det forventes at de unge er alderssvarende, uanset hvilket fagligt niveau de har.

Skolens AST-tilbud med udvidet kontaktlærer-funktion varetages af Trine Arborg, som har 
særlig uddannelse indenfor specialområdet og mange års erfaring i arbejdet med de unge. 
Forstander Birthe Hay Sørensen fortæller, hvordan skolen griber denne gruppe unge an:
"Det er vigtigt, at der er en klar struktur og fast skema i alt, hvad der foregår.  
Vi gør også meget ud af konflikthåndtering. De unge skal lære at se sig selv i situationen.

Fast kontaktperson
Hver elev har en fast kontaktperson, og eleverne har mulighed for at bo på skolen - også efter 
de har afsluttet deres uddannelse her," fortæller skolelederen.
Men hvorfor skal lige netop en Fri Fagskole tage sig af unge med autisme?
"På en Fri Fagskole beskæftiger vi os med noget meget håndgribeligt, og det er vigtigt for dis-
se unge. Man skræller kartofler for at kunne få noget at spise. Der er ikke en masse abstrakte 
mellemregninger," siger Birthe Hay Sørensen. 

MÅLGRUPPPE?
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Den udvidede kontaktlærerfunktion giver:

• Grundigt kendskab til diagnosen og den enkelte unge
• Individuelle, planlagte samtaler 
• Kontaktlæreren skal være opmærksom på evt. problemstillinger, som eleven ikke selv 

gør opmærksom på
• Kontaktlæreren hjælper med at netværksopbygge 
• Samarbejdspartner med blandt andet forældre, lærere, psykolog, kommuner mv. 
• Strukturering af hverdagen, blandt andet ved hjælp af individuelt skema
• På forkant med hverdagen
• Hjælp til praktiske gøremål i hverdagen 
• Udarbejdelse af periodeplaner og statusrapporter
• Være opsøgende og kunne træde til i akutte situationer 
• Tage medansvar for videre uddannelse/ungdomsforløb
• Støtte faglærerne og lave oplæg til evt specialundervisning 
• Arbejde tæt med kommunens sagsbehandler
• Kontaktpersonen har igennem hele ugen tæt kontakt til eleverne udover, at der snakkes 

fast en gang om ugen, fx mens der spises, walk and talk eller hvad den unge har lyst til. 

KONTAKTLÆRER
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TALEBOBLEN!

Deltagelse i taleboblen er først og fremmest gruppesamtaler med andre 
unge i samme situation. Samtalerne er struktureret af en lærer, som har 
særlig uddannelse og erfaring indenfor området. Samtaleemnerne er 
problematikker, der knytter sig til at være ung med en gennemgribende 
udviklingsforstyrrelse. Taleboblen er samtidig en social platform, hvor 
der også arrangeres aktiviteter i fritiden. 

I det konkrete samarbejde mellem den unge og støttepersonen, arbejdes der ud fra en 
beskreven målsætning om at opnå så stor en grad af selvstændighed som muligt, inden-
for såvel det praktiske og faglige såvel som det sociale område. 
Taleboblen er det forum, hvor de unge får drøftet udfordringer fra hverdagen og mødet 
med de andre unge. 

Målet for arbejdet med en gennemgribende udviklingsforstyrrelse er blandt andet at 
skabe et miljø for de unge sammen med neotypiske unge, hvor samværet og fællesska-
bet  bærer igennem, og hvor alle med hver sine forskelligheder får lov til at opleve sig selv 
som en værdifuld deltager i fællesskabet. 
Taleboblen holder til i et klasselokale, imens skolens øvrige elever har valgfag. Så det er 
ikke en ekstra belastning i hverdagen, men et fast holdepunkt hver uge. 
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KOSTSKOLEMILJØET
Skolemiljøet tilbyder: 

•	 Fælles viden om den enkelte elevs behov for støtte. 
•	 Opfølgning på den nyeste viden indenfor området
•	 Tydelig struktur i hverdagen
•	 Praksis indeholder daglige vejledning og samtale om de  

aktuelle aktiviteter
•	 Opmærksomhed omkring den psykiske trivsel
•	 Støtte til at fremme venskaber 
•	 Sørger for at eleven inddrages i hverdagens aktiviteter
•	 Fritidsaktiviteter 
•	 Et holistisk menneskesyn 

“Sydfyns Fri Fagskole er grunden til, at jeg har udviklet mig så meget, at jeg kom godt 
igennem HF," fortæller Casper.

Casper har diagnosen asperger. 
"Det var en slags 11. klasse, jeg begyndte på . Egentligt havde jeg ikke så meget brug 
for at blive bedre fagligt. Men jeg kæmpede i større stil med nogle ungdomsproblemer - 
sådan noget med at klare mig uden mine forældre og at få venner og kærester," fortæller 
han.

Casper er snart færdig som lærer. Han havde 2 vigtige år på Sydfyns Fri Fagskole. 

Læs hele Caspers historie på http://www.dfs.dk/temaer/brobygning/casper/ 
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Optagelse og indskrivning

For at blive elev på Sydfyns Fri Fagskole skal man starte med at 
komme på besøg. Vi giver dig og din familie en rundvisning og 
slutter besøget af med en samtale. 
Ved samtalen får vi mulighed for at lære dig at kende, og du får 
kendskab til dine udviklingsmuligheder på skolen.  
Du kan også komme i praktik som elev i en uge. 

INDSKRIVNING
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VEJLEDNING
Den typiske udgang fra Sydfyns Fri Fagskole for eleverne på AST-tilbuddet, er gymnasiet. 
Men flere og flere ser også muligheder i erhvervsskolernes tilbud, evt kombineret med EUX, 
hvor man kan tage enkeltfag på HF-niveau. Vi hjælper med at tage beslutningen gennem 
vores uddannelsesvejledning.

Vi forventer af dig, at du er seriøs og målrettet i skolearbejdet. Så lover vi dig, at vi gør os 
umage med undervisningen. Vi har en flok dedikerede lærere, som brænder for deres fag.
Vi har tilbud om lektiehjælp hver dag og vi går meget op i, at du får nogle gode studievaner 
med dig videre, som du kan bruge i din kommende ungdomsuddannelse.
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SYDFYNS FRI FAGSKOLE 
KLINGSTRUPVEJ 5, 5881 SKÅRUP 

TLF: 6223 1328 
post@sydfynsfrifagskole.dk / www.sydfynsfrifagskole.dk 

MØD	OS	PÅ	DE	SOCIALE	MEDIER:	

facebook.com/sydfynsfrifagskole
instagram.com/sydfynsfrifagskole
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