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HVAD
TILBYDER VI?

Sydfyns Fri Fagskole er en lille, moderne
kostskole som tilbyder 10. skoleår og STU
med praksisfaglige linjer.
Vi har plads til 70 elever og heraf har vi 15
med diagnose indenfor autismespektret.
Vores 4 lærere, Trine, Tanja, Sanne og
Thomas, har særlig uddannelse indenfor
området og er elevernes kontaktlærere.
Klubben er det forum, hvor der bliver
drøftet problemstillinger fra hverdagen og
de unge får mulighed at drøfte de
udfordringer de møder.
Målet er at skabe et miljø, som er givende
for alle med samvær, fællesskab og nye
venskaber.

Hvad kan vi?
Være med til at afhjælpe stress
og træne gode redskaber til
brug i dagligdagen
Afkode problemstillinger, som
eleven måske ikke er klar over
Være på forkant med kommende
begivenheder
Udarbejde statusrapporter med
overblik over arbejdspunkter og
progression
Afklare valg af
ungdomsuddannelse
Eleverne på ASF-holdet er
blandet med skolens øvrige
elever, men mødes i klub
ugentligt udover den udvidede
kontaktlærertid

VALGFAG

HÅNDVÆRK
CARE
STYRKE & MOD
GASTRONOMI & EVENT
GAME DESIGN
HEST 360
MUSIK
MOUNTAIN BIKE
ROLLESPIL
E-SPORT
SORTE FINGRE
KREA
KAGEVÆRKSTED
SMYKKEVÆRKSTED
KARAKTERDESIGN
FITNESS

LINJER

UNDERVISNING

FOLKESKOLENS
AFGANGSPRØVER

DANSK | MAT | ENG | FYSIK

Hvordan bor man?

Der tilbydes enkeltværelser og som STU-elev bor
man i udslusningsbolig på 3. år.

Er man sammen med skolens øvrige
elever? Ja, hos os er eleverne blandet efter
interesser. ASF-eleverne har særskilt klubtid
med fokus på udvikling af den enkeltes
personlige og sociale værktøjskasse.
Hvordan bliver man tilmeldt? Du skal
komme på rundvisning med efterfølgende
samtale med skolens forstander. På den
måde sikrer vi, at vi er et godt match.

Fri fagskoler er en blanding af efterskoler og
højskoler. Vi har et særligt fokus på
praksisfaglige og erhvervsrettede områder, som fx
håndværk, programmering, madlavning
og sosu-området.
Der arbejdes med den enkeltes uddannelsesplan
med afsæt i ønsker, muligheder og drømme.
Derudover tilbydes boglige fag, samt spændende
valgfag, som kan danne grobund for et godt og
sundt arbejds- og fritidsliv.

Kontakt os:
6223 1328
post@sydfynsfrifagskole.dk
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