
INKLUSIONSTILBUD, FAABORGEGNENS EFTERSKOLE 

Vi definerer vores inklusionstilbud på følgende måde:  

På Faaborgegnens Efterskole tror vi på, at undervisningen bedst lykkes for 
både lærere og elever, hvis alle er placeret på lige præcist det niveau, som 
passer til den enkelte. 
Vi har  derfor niveaudeling i fagene dansk, matematik og engelsk, og eleven 
kan vælge mellem tre niveauer i hvert fag. Valget foretages efter en grundig 
orientering og vejledning af de involverede faglærere. 

Inklusionstilbuddet tager udgangspunkt i det faktum, at alle eleverne - i 
samarbejde med skole og forældre - har taget stilling til deres egne evner og 
ingen føler sig presset udover egen formåen. 

Arbejdet med tilrettelæggelsen af inklusionstilbuddet for den enkelte elev 
sker igennem en samtale med eleven og forældrene, elevens nuværende skole 
og evt. den pågældende kommunes PPR. Ud fra dette forsøger vi at 
sammensætte et skema og inklusionstilbud, der passer til den enkelte. 

På Faaborgegnens Efterskole konkretiserer vi inklusionstilbuddet på følgende 
måde: 

* Tilbuddet kan være på et lille undervisningshold med 8-10 elever for at 
kunne tilgodese den enkelte elevs behov. Derfor kan holdet også arbejde 
praktisk orienteret. De enkelte hold er skemamæssigt placeret parallelt med 
andre hold indenfor samme faggruppe, og de enkelte lærere kan derfor også 
trække på kollegial støtte og muligheder for andre opdelinger af eleverne.  

* Der tilbydes desuden individuel undervisning, hvor den enkelte elev kan 
modtage undervisning i det eller de fag, hvor det er nødvendig med ekstra 
opmærksomhed. Der er tilknyttet en lærer, som har særlig fokus på elever, 
der kan have gavn af et individuelt tilrettelagt inklusionstilbud. 

* Som en del af inklusiontilbuddet modtager eleverne lektiehjælp i 2 såkaldte 
lektietimer: 

Mål: Det er et mål, at eleverne bliver ansvarlige over for hjemmearbejde og 
at den enkelte elev lærer at opsøge hjælp og lærer ikke at give op. Det er et 
mål at lektieoplevelsen skal være positiv og derved give den enkelte et øget 
selvværd og en stor arbejdstilfredsstillelse. !



Formål: At eleverne får mulighed for hver dag at fordybe sig i lektierne og at 
der skemamæssigt både afsættes tid og hjælp i form at voksenstøtte. At 
give eleven en forståelse af, at der i kommende uddannelsesforløb også vil 
være lektier, som er nødvendige at lave for at kunne gennemføre 
uddannelse. 

Indhold/arbejdsform: Det er en daglig begivenhed at skulle lave lektier, det 
må meget gerne blive en sund vane og rytme. Faget indholder også 
undervisning i fx retorik og prøveforberedelse. Alle elever har desuden altid 
en skønlitterær bog at kunne fordybe sig i. 

* Alle skolens elever får udleveret en iPad ved skolestart. For at understøtte 
den daglige undervisning har skolen købt og modtaget undervisning i 
brugen af særlige apps, der understøtter en særlig tilrettelagt undervisning, 
fx programmet Dictus. 

Vi opnår hvert år gode resultater med vores inklusionselever, forstået på den 
måde, at de i vores trygge rammer opnår en god læring i såvel sociale 
kompetencer, som i de boglige færdigheder. Som en vigtig del af 
inklusionstilbuddet står ønsket om at tilbyde en god og reel samtale: !
Samtalen er vigtig fordi: 
* Den fremmer tryghed, empati og ansvar 
* Den udvikler relationerne mellem mennesker 
* Den er udtryk for vores menneskesyn 
* Vi skal opdrage til demokrati !
For at fremme samtalen på vores skole vil vi: !!!* Vedblive med at gå i dialog med elever såvel som kolleger 
* Blive ved med at tale frem for at straffe 
*  Forbedre mødekulturen 
*  Fortsat benytte samtalen som pædagogisk redskab 
*  Møde eleverne med tillid 
*  Tage tiden til at lytte 
*  Tilstræbe at enhver samtale indledes og afsluttes positivt. !
Hvor og hvordan kan vi konkret ’se’, at værdien er blevet en del af skolens hele 

hverdag, læringsmiljø og kultur? 
* For at kunne se denne værdi blive integreret kræver det tid og sted; altså; 

Den udviklende samtale kræver tid og sted (udover interesse og vilje) 
* At eleverne får mere ejerskab !!



På Faaborgegnens Efterskole tror vi på, at mangfoldighed skaber værdi. 
Således også når vi arbejder med vores inklusionselever. Det gælder om hele 
tiden at søge at indgyde eleverne livsmod, for et efterskoleophold handler i 
bund og grund om at give eleverne mulighed for at forandre sig. Det handler 
om at holde døren åben, så de kan bevæge sig, for at blive dem de er. At skabe 
de nødvendige rammer, der skal til, for at give eleverne troen på, at deres liv 
vil lykkes. Det handler inklusion også om. !


