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Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole 

Faaborgegnens Efterskole er baseret på Grundtvig og Kolds skoletanker - en 
almindelig skole med plads til alle - også fysisk handicappede.  
Vi tilbyder rammerne, hvor handicappede og ikke-handicappede er ligeværdige i et 
værdifuldt samarbejde. 
Alle elever bor på store to-mandsværelser med eget bad og toilet. Skolen er 
desuden indrettet med elevatorer og der er generelt gode adgangsforhold til alle 
skolens områder og faciliteter - såvel indendørs som udendørs og sidst, men ikke 
mindst; et trygt og rart miljø, hvor unge og voksne er sammen om hverdagens 
lyksaligheder.  

Vi har siden skolens start i 2003, kunnet tilbyde elever med fysiske handicaps et 
efterskoleophold, hvilket gennem årerne har været med til at skabe den ånd og det 
DNA som er Faaborgegnens Efterskole. Det vil kort sagt sige, at forskellighed og 
mangfoldighed er en del af den dannelse, som et ungt menneske kan forvente sig 
af et efterskoleophold på skolen her. Det er værdifuldt for såvel handicappede som 
ikke handicappede unge, at møde mangfoldigheden.  

Elever med fysiske handicaps skal som udgangspunkt være selvhjulpne, hvor den 
daglige hjælp der kan være tale om, er under kategorien - hjælp til selvhjælp - 
herunder vejledning i denne forbindelse. Kontrol med medicin og hjælpermidler.  
Skolen har sundhedspersonale ansat til at hjælpe og støtte.  
Det aftales i øvrigt med elevens hjemkommune, hvordan denne hjælp finanseres- 
herunder ekstra udgifter i forbindelse med lejrskole og ekskursioner. (Flybilletter, 
leje af bil og ekstra leje af logi-faciliteter m.m.) 

Et samarbejde starter med et møde her på skolen, hvor det afdækkes hvordan et 
efterskoleophold kan tilrettelægges. Herefter formuleres en handlingsplan, som 
rammesætter de målsætninger den enkelte elev har for efterskoleåret. 
Eksempler på målsætninger kunne være:  

• At finde og erkende egne muligheder. 
• At udvikle sin sociale side. 
• At kunne klare sig selv og turde spørge om hjælp. 

Vi er klar med råd og vejledning og glæder os til samarbejdet. 
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