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15-17 år.

BESKRIVEBES
Formålet:
Formålet med tilbuddet er at tilbyde unge mennesker med svære fysiske og psykiske funktionsnedsættelser et 1- årig kombineret bo- og undervisningstilbud, hvor den enkelte unge udvikles og opnår
størst mulig grad af selvstændighed og indflydelse på både eget liv og samfundsliv.
Unge med handicap har ligesom andre unge brug for at løsrive sig fra hjemmet og bevise, at de kan
stå på egne ben. Tilbuddet fungerer som et ekstra trin mellem barneliv og voksenliv og skal være
med til at give hver enkel større mulighed for at mestre eget liv.
Et fælles fokus for bo- og undervisningstilbud vil være at sikre en afklaring af den unges ressourcer
og udfordringer i forhold til fremtidig støttebehov. Året afsluttes med en fælles rapport, der beskriver
den unges støttebehov forhold til temaerne i ICS: Sundhed, udvikling, skoleforhold og fritidsforhold

Målgruppen:
Unge mellem 15 og 17 år med høretab, synsnedsættelser eller anden funktionsnedsættelse. Der er
tale om unge som har brug for at være i et kommunikativt, visuelt, auditivt, taktilt og struktureret miljø
med fokus på andre kommunikationsformer end det talte sprog.

Indhold i tilbuddet:
Skolen
Skolen bygger på et samspil mellem undervisning ude og inde og er overvejende en procesorienteret
undervisningsform
Undervisningsdelen vil være centreret omkring de faglige mål, der er for et 10. skoleår, med de obligatoriske fag dansk, matematik og engelsk. Undervisning i fagene vil bl.a. tage udgangspunkt i konkrete forskellige temaer så den faglige indlæring relateres til overførbare aktiviteter. Temaerne kan
være madlavning, udeliv, kreativitet samt fremtidige tilbud såsom besøg på STU tilbud. Pædagogisk
vil der være fokus på leg/undersøgelse, elevinteraktion, medindflydelse og elevcentrerede opgaver
Skoledagen for 10-klasseselever vil være kl. 8.30 – kl. 14.
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Undervisningen vil finde sted i CDH´s undervisningslokaler, på CDH´s udelivsplads og i nærområdet.
Der vil være mulighed for en årlig tur med overnatning evt. i shelter, som tilpasses deltagernes forudsætninger.
Et af formålene med 10. klasse er af hjælpe den unge med valg af ungdomsuddannelse – for CDH´s
målgruppe typisk et STU-tilbud. Til dette samarbejdes med UU-vejlederen og der kan afprøves forskellige praktikforløb, enten internt på CDH eller i samarbejde med praktiksteder i nærmiljøet. Sammen med UU-vejlederen udarbejdes en uddannelsesplan for fremtiden. Uddannelsesplanen bruges i
den løbende vejledning af eleven/forældrene om fremtidige uddannelsesvalg og i tilrettelæggelsen af
undervisningen.

Botilbuddet
Den unge vil bo i et aktivt ungemiljø, hvor der er mulighed for at prøve at stå egen ben. Man får tilknyttet en kontaktperson, som i løbet af året har det generelle overblik såvel pædagogisk som praksis.
Der ydes støtte til at udvikle og styrke den unges selvværd og identitetsdannelse gennem anerkendende samvær og pædagogisk opstillede rammer, som imødekommer og udfordrer den unge.
I hverdagen vil de unge desuden deltage i praktiske opgaver i den udstrækning de magter det og der
vil løbende foregå en afklaring af, hvor meget støtte den unge har behov for i forhold til at kunne mestre eget liv, når man fraflytter tilbuddet.
I løbet af året har den unge mulighed for at deltage i en lang række af fælles aktiviteter på CDH, hvilket giver en stor bredde i forhold til at afprøve at indgå i sociale fællesskab med andre unge.
Der afholdes beboermøder, hvor de unge sammen med personalet kan planlægge den kommende
uge på baggrund af behov og ønsker.
Fysiske rammer.
Den unge har eget værelse med udgang til egen terrasse.
Ungetilbuddet og de omkringliggende udearealer er tilrettelagt hensyntagende og kompenserende og
der er mulighed for at benytte CDH´s mange faciliteter som fx varmtvandsbassin, bålplads, sanserum
og gymnastiksal.
Der er i nærmiljøet gode muligheder for at opsøge aktiviteter som bibliotek, biograf, byliv mv.
Statusmøder
Med udgangspunkt i den kommunale handleplan/kommunale bestilling udarbejdes der en individuel
plan og med afsæt i denne arbejdes systematisk med opfølgning og udvikling af de fastsatte mål. Der
vil blive afholdt statusmøde i november og et afsluttende møde med fokus på den unges opnået udvikling og fremtidig støttebehov i juni.
Temauger
Der er et tæt samarbejde mellem bo- og undervisningstilbud omkring en række fælles temauger. Temaugerne vil altid tage udgangspunkt i den enkelte interesser og ressourcer, men stadig sikrer, at
den unges udfordres.
Som faste tilbagevendende temaer kan nævnes:
Fritidsliv: Vi benytter os af de nærliggende faciliteter, som fx skoven og vores egen udelivs plads
med bålhus. Fokus vil bl.a. være på samarbejde, fælles oplevelser, flytte egne grænser samt at lære
at begå sig i naturen på nye måder.
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Madkundskab: Vi arbejder både i skolens hjemkundskabslokale og i botilbuddets køkken. Der vil
være fokus på råvarer, ernæring, sundhed samt det at lave forskellige retter. Der vil være ture til bl.a.
en bondegård.

Ungeliv: Der vil blive arbejdet med den unges selvstændighed og hvad man må og kan som
ungt menneske.
Takst
Tilbuddet har opstart i august måned og afsluttes i juli det efterfølgende år. Den unge kan bo på tilbuddet på alle skolehverdage. I taksten er der inkluderet en weekend om måneden, hvor den unge
bliver på tilbuddet. Her vil der foregå særlige tilrettelagte aktiviteter for den unge.
Der er mulighed for at tilkøbe ekstra weekender på CDH.
Pris skole pr dag: kr. 827
Pris døgntilbud pr dag. 1.649,Samlet døgnpris: kr. 2.476,-
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