
                                                                                                                                                         HuskMitNavn 2010

Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole

"... vi er hinandens verden og hinandens skæbne."
K.E. Løgstrup
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  Fysisk handicappede på 
  Faaborgegnens Efterskole.

“Tag dit barn i hånden og giv slip” lyder opfordringen fra efterskolerne. Det tror vi 
også på, men vi er selvfølgelig opmærksomme på, at handicappede kan have 
særlige behov. Derfor tilbyder Faaborgegnens Efterskole:

 Personlig samtale før optagelsen, hvor vi kan redegøre for vores holdninger. 
Dermed kan vi i fællesskab tilrettelægge et godt efterskoleophold.

 Ved den personlige samtale kan udfaldet være, at det er nødvendigt at opkræve 
et ekstra beløb på kr. 15.000 for skoleåret. Beløbet bruges til merudgifter pga. 
den enkelte elevs handicap - fx: Transport til undervisning udenfor skolen 
(fysioterapi, ture ud af huset m.v.), drift af skolens handicapbus, merudgifter i 
forbindelse med lejrskolen såsom flybilletter, leje af bil og leje af hytte i Spanien.

 Elevatorer, ekstra brede rulledøre, handicaptoiletter, formidling af transport 
henvisning til evt. bevilliget fysioterapi m.m.

 Flere hjælpere og en sygeplejerske, der foruden at tage del i skolens daglige liv, 
også hjælper elever med fysiske handicap. Hjælperne ansættes på baggrund af 
behovet for hjælp til den enkelte fysisk handicappede elev og en deraf følgende 
bevilling af den nødvendige økonomi fra den enkeltes kommune.

Faaborgegnens Efterskole er baseret på Grundtvig og Kolds skoletanker - en 
almindelig skole med plads til alle - også fysisk handicappede. Vi betragter nemlig 
et fysisk handicap som noget naturligt, og derfor indgår fysisk handicappede elever 
ligesom alle andre i skolens daglige liv.
Vi tilbyder rammerne, hvor handicappede og ikke-handicappede er ligeværdige i et 
værdifuldt samarbejde.

Folderen “Handicappede på Faaborgegnens Efterskole” er en formulering af en 
overordnet strategi for arbejdet med fysisk handicappede på skolen. 
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Folderen har til hensigt både at definere retning, værdier, kvalitet og 
ambitionsniveau, således at kommende elever, forældre og andre 
samarbejdspartnere kan få en ide om skolelivet på Faaborgegnens Efterskole.

Et handicap er ikke en byrde – men en styrke.
Alle elever har en værdi og kan skabe værdi for andre. Det er selve kernen i vores 
pædagogiske arbejde på Faaborgegnens Efterskole.
Vi skal tage udgangspunkt i den enkelte handicappede elevs styrkesider. For hver 
enkelt elev vil vi bidrage til den maksimale inklusion i samfundet efter den enkeltes 
kompetencer og behov, således at den handicappede elev får de optimale 
muligheder for at deltage i og bidrage til fællesskabet og mangfoldigheden i 
samfundet.

Vision–mission–ambition–passion.
VISION:
Vi vil skabe særligt gode vilkår og muligheder med og for handicappede elever
på Faaborgegnens Efterskole.

MISSION:
Med vores tilbud om anerkendende støttende relationer, vedvarende positiv energi, 
troværdighed i indsatsen og en helhedsorienteret målrettethed skaber vi de bedste 
rammer for den handicappede elevs skoleår på Faaborgegnens Efterskole.

AMBITION:
Vi vil være attraktive og førende i vores tilbud målt på kvalitet i vores arbejde, 
dokumentation og overgang til livet efter efterskolen.

PASSION:
Vi gør altid vores yderste for, at vi opleves nærværende og  professionelle af 
eleverne, forældrene, vores samarbejdspartnere og – ikke mindst – af os selv.

Målsætning og evaluering.
For at sikre en kontinuerlig og sammenhængende proces i arbejdet med vores 
handicappede elever mht. målsætning og evaluering vil dette arbejde foregå 
systematisk i årsforløbet. Formuleringen af indsatsområderne på skolen vil have 
afsæt i vores værdigrundlag og generelle holdninger til at holde skole.
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Indsatsområde                              Konkret målsætning     Delmål                         Evaluering 

Det er vigtigt at kunne definere indsatsområder og målsætninger for den enkelte 
elev, for derved at sikre muligheden for at arbejde med længerevarende 
perspektiver.

Det vil være afgørende for substansen og målbarheden i evalueringen, at de enkelte 
målsætninger er formuleret så entydigt, konkret og målbart som muligt.

Solidaritet, myndighed og værdighed.
Solidaritet er at stræbe efter, at alle mennesker har de samme muligheder. Det 
solidariske menneske er villigt til at bidrage, således at andre får de muligheder, 
han eller hun selv tager som en selvfølge. Solidariteten forsøger at kompensere for 
omstændigheder, der stiller nogle mennesker dårligere end andre.

Myndighed er forbundet med magt og kompetence. Myndighed betyder, at et 
menneske har magt eller får magt til noget. At optræde myndigt er at leve 
ansvarligt og at være bevidst om den magt, som man har fået.

Værdighed. Respekten for den enkeltes værdighed er en af grundpillerne i et 
demokratisk samfund. Et samfund består netop af enkeltindivider, som skal leve 
sammen under regler de beslutter i fællesskab. Det fællesskab kan kun fungere, når 
den enkelte person anses for en værdig person og dermed en person, der har nogle 
demokratiske rettigheder.

Solidaritet, myndighed og værdighed giver kun mening i samspillet med andre. Vi 
giver hinanden værdighed, vi opfører os myndigt og handler solidariske i forhold til 
andre mennesker. På Faaborgegnens Efterskole er det afgørende, at de ansatte i 
samspillet med hinanden og eleverne skaber et miljø, hvor der handles værdigt, 
myndigt og solidarisk.

Ungdom og handicap.

Ungdommen er en turbulent brydningstid - så kort kan det vist formuleres. Unge 
med handicap har samme problematikker som andre unge, som de skal forholde sig 
til. Men nogle af problematikkerne er dog anderledes, når man har et handicap. 
Desuden er der en række overvejelser, som unge med handicap skal gøre sig. 
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* Løsrivelse fra forældrene er lige så vigtigt, som hos andre unge, men vilkårene er 
meget anderledes. For nogle handicappede kan afhængigheden af forældrene 
gøre det svært at gøre oprør. Det kræver en stor indsats at starte et 
teenageskænderi med sin mor, hvis man ved, at hun om et kvarter skal hjælpe en 
på toilettet. Derfor handler et efterskolophold også om at skabe bevidsthed og en 
etik hos forældrene omkring, hvorledes de skal hjælpe deres unge søn eller datter 
med handicap.

* Det kræver indsigt at forholde sig til sit eget handicap, og unge med handicap er 
som andre unge i en alder, hvor identiteten bliver udviklet. En del af den udvikling 
består i at erkende de begrænsninger, som ens handicap giver. Lige så vigtigt er 
det at forholde sig til de fordomme, som andre unge har i forhold til ens handicap.

* På Faaborgegnens Efterskole skal den unge også forholde sig til andre hjælpere 
end forældrene. De må altså finde ud af, hvilke relationer de vil og kan have til det 
personale, der hjælper. Den unge handicappede skal altså lære at agere i et rum, 
hvor magt og afmagt, følelser og professionalisme, frihed og regler samt et tæt 
forhold er sammenblandet.

At hjælpe er at forstå!
Hvis det skal lykkes mig at føre et menneske mod et bestemt mål, må jeg først finde 
derhen, hvor han befinder sig, og begynde lige der

Den, som ikke kan det,
snyder sig selv,
når han tror, at han kan hjælpe andre

For at hjælpe nogen,
må jeg visselig forstå mere end han gør,
men først og fremmest forstå, hvad han forstår.
Hvis jeg ikke kan det,
så hjælper det ikke, at jeg kan og ved mere

Vil jeg alligevel vise, hvor meget jeg kan,
så skyldes det, at jeg er forfængelig og hovmodig,
og at jeg egentlig gerne vil blive beundret af andre i stedet for at hjælpe

Al ægte hjælpsomhed begynder med ydmyghed overfor den, jeg vil hjælpe,
og dermed må jeg forstå, at dette med at hjælpe,
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ikke er at ville herske, men at ville tjene
Kan jeg ikke dette, så kan jeg heller ikke hjælpe

Søren Kierkegaard

Ønsker til en god hjælper. Lettere omskrevet fra bogen “Kunst at give og 

modtage hjælp” af Hanne Klitgaard Larsen.

1. En som ikke skal frelse eleven, men også har jobbet for pengenes skyld.

2.  En som kan acceptere, at det i sidste ende er eleven, der bestemmer.

3.  En som har en veludviklet situationsfornemmelse.

4. En som har humor og er indstillet på at lære noget nyt.

5.  En som ikke har behov for at blive bekræftet hele tiden.

6.  En som er god til at lytte og er villig til en god snak en gang imellem.

7.  En som tør se på sig selv med lidt kritiske øjne.

8. En som har mod til at arbejde med egne holdninger og tør tale om konflikter.

Vores indstilling til vores handicappede elever bygger på det faktum, at på trods af 
et handicap er der mulighed for et godt og aktivt liv. Håndteringen af livet skal dog 
læres - forfra hele tiden og det i et rum, hvor der stilles flere spørgsmål end gives 
svar, for hvad er et menneske?

Det handler om hjælp til selvhjælp, og den hjælp skal sikre, at ALLE elever danner 
deres egen forestilling om tilværelsens mening. Vi skal derfor fastholde, at vi IKKE 
ved, hvad der er bedst for eleven, men fastholde det solidariske miljø, hvor den 
enkeltes myndighed styrkes i et værdigt fællesskab.

Faaborgegnens Efterskole, 5. november 2010
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