Skolegang på
Grenen-Glesborg
Region Midtjylland
Grenen

Skolegang på Grenen – Glesborg
Skolegang og uddannelse er springbræt til et liv uden kriminalitet. Det
er derfor vigtigt, at de kriminalitetstruede unge motiveres til at
lære og til at uddanne sig.
Formålet med Grenens interne skole og værksted er at genskabe den
unges motivation til at lære, gå i
skole og uddanne sig.

unge. Der inddrages ofte PC’er og
andre medier (f.eks. film, musik og
smartboard) i undervisningen. Det
er naturligt, at hver af de unge er
udstyret med deres egen bærbare
computer, som bruges både i undervisningen og til lektielæsning. Både
på de udleverede bærbare computere og på computere i undervisningslokalet anvendes forskellige
undervisningsprogrammer og in-

Skolen har tre centrale fokusområder i forhold til de unge:
•
Motivation
•
Afklaring
•
Undervisning/Læring
Skolen og værkstedet varetager undervisningen af socialt og
domsanbragte børn og unge mellem 12 og 18 år. De børn og unge,
der kommer til Glesborg, har oftest
en fragmenteret skolegang bag sig.
De er som regel normalt begavede,
men er fagligt bagud pga. af en lang
række forskellige faktorer, blandt
andet social belastning, manglende
undervisning og forbrug af euforiserende stoffer.
Undervisningen varetages af fuldtidsansatte skolelærere og timelærere, og foregår hovedsagligt i et
stort klasseværelse med plads til 8
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ternet.
Undervisningsprogrammerne omfatter dansk, engelsk
og matematik samt musik, hvor de
unge forbereder sig og øver deres
færdigheder. Derudover anvendes
traditionelle skolebøger, samt materialer fra specialpædagogisk forlag.
Lærerne tilrettelægger undervisningen, så alle børn og unge opnår
det timeantal i dansk, matematik og
engelsk, som er fastsat af Undervisningsministeriet. Der tilbydes
endvidere undervisning i historie
og samfundsfag, samt valgfag i
musik. Udover de skemalagte fag
lægges der vægt på undervisning i
erhvervsvejledning og seksualundervisning. I samarbejde med værkstederne tilrettelægges praktik/
arbejdsprøvning for de unge. Og når
der er mulighed for det tilmeldes de
unge et videre uddannelsesforløb
eller indgår aftale om en læreplads.
Inden de unge formelt begynder i
skolen, kommer de på besøg og får
en kort introduktion. Ved den unges skolestart fastlægges deres
faglige niveau gennem individuelle
samtaler og test. Der lægges vægt
på, hvordan den unge indgår i den
almindelige undervisning. I de tilfælde, hvor det er muligt, suppleres
med oplysninger fra PPR, sagsbehandlere eller tidligere skolepapirer.
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Grenen anvender SIP1 og lærerne
er derigennem forpligtet til at udfylde et SIP-spørgeskema, som
dokumenterer den unges problemstillinger og de indsatser, der ydes
i forbindelse med skolegangen for
den enkelte unge.
De fleste unge undervises i 25-30
timer om ugen. Undervisningen til
hver enkelt ung målrettes ved hjælp
af individuelle elevplaner, der udarbejdes inden for den første måned.
Der tages hensyn til de unges individuelle forskelle både fagligt og personligt. Der er undervisning i både
traditionelle skolefag og i værkstedsfag.
Der er tale om et intensivt undervisningsforløb, og skolen har høje
ambitioner på de unges vegne. Målet er, at så mange som muligt af
de børn og unge, der går på skolen,
får mulighed for at afslutte med en
afgangsprøve i minimum ét fag. Typisk er det dansk der afsluttes med
afgangsprøve mens de unge er på
Grenen, efterfulgt af matematik og
engelsk.

1

Det Sociale Indikatorprogram for unge på åbne
institutioner. Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland http://www.socialkvalitetsmodel.dk/de+sociale+indikatorprogram
mer+(sip)

”Vi har tilladt os at blive mere ambitiøse på både egne og elevernes vegne. Vi vil gerne være mere resultatorienterede i forhold til, at få endnu
flere unge til afgangsprøve hvert år.
De ambitioner har vi i erkendelse af,
at vi har de unge i tæt på optimale
rammer i forhold til skolegangen. Vi
er sikre på, at de unge står op hver
morgen, og kommer i skole. Vi er villige til at strække os meget langt
for at de skal få deres afgangsprøve, mens de er hos os. Det har
hidtil givet rigtigt gode resultater”
forklarer cand.mag. Nikolaj, som
har undervist på Grenens interne
skole siden 2006.

dansk, matematik og engelsk, samt
skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering,
står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen2 . Under
tilsynet i oktober 2010 fremhæver
tilsynsførende skolekonsulent Susanne Fjeldsted de mange gode tilbud på Grenen, samt lærernes gode
tag på børnene og de unge. Specielt
lægger Susanne Fjeldsted vægt på
de gode muligheder for inddragelse
af digitale medier og derigennem
styrkelse af elevernes forskellige
læringsstile3 .

Det er et realistisk mål, for langt de
fleste af de unge at få en afgangsprøve. Fra januar 2009 til juli 2010
kom 55 % af de unge, der var indskrevet på Grenens åbne afdelinger
til afgangsprøve i ét fag eller flere.
Det høje ambitionsniveau og den individuelt tilrettelagte undervisning
bærer frugt. De unge forbedrer sig
imponerende meget, og det er ikke
unormalt, at en ung kan begynde et
skoleår på 6. klasses niveau og gå til
afgangsprøve på 9. klasses niveau
i slutningen af skoleåret, og tilmed
opnå fine resultater.
I forbindelse med et skoletilsyn i
2009 konkluderer skolekonsulent
Niels Schmidt fra Norddjurs Kommune, at elevernes standpunkt i

2
3

Niels Schmidt, Norddjurs Kommune: Tilsynserklæring ved Grenen-Glesborg (5. maj 2009)
Susanne Fjeldsted, Norddjurs Kommune:
Tilsynserklæring vedr. undervisning på Grenen
(26. oktober 2010)
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Figur1 Karakterfordeling for de unge på Glesborg fra 9. klasses afgangsprøver sommeren 2009

I ovenstående figur 1 ses resultaterne samlet fra de unge på Glesborg, der gik til afgangsprøve i sommeren 2009, sommeren 2010 og
sommeren 2011.

I nedenstående figur 2 sammenlignes karaktererne fra de unge på
Glesborg med landsgennemsnittet
for alle grundskoler og med gennemsnittet for unge på dagbehandlingstilbud og behandlingshjem4.

Figur 2: Karaktergennemsnit fra 9. klasses afgangsprøver 2009 og 2010
*Bemærk gennemsnittet for hhv. Glesborg, dagbehandlingstilbud og behandlingshjem,
og hele landet er baseret på væsentligt forskelligt antal unge
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Karakter fra sommeren 2009 og sommer 2010.
Undervisningsministeriets hjemmeside: http://
statweb.uni-c.dk/Databanken/uvmDataWeb/
maincategories.aspx

Da der endnu ikke er offentliggjort
gennemsnitskarakter på landsplan i
2011, er nedenstående sammenligning kun for 2009 og 2010. Specielt i
læsning, matematiske færdigheder
og mundtlig engelsk klarer de unge
på Grenen sig imponerende godt.
Skoleleder Michael Aakjær forklarer, at afgangsprøver ikke er målet
i sig selv, men at det er vigtigt, at
de unge, der kan afslutte ét, to eller tre fag også får en mulighed for
det. Nedenstående figur viser, hvor
mange unge der gik til afgangsprøve i hhv. ét, to eller tre fag i 2009,
2010 og 2011.

Figur3 Antal unge på Glesborg, der i 2009 og 2010
gik til afgangsprøver i hhv. et, to eller tre fag

Motivationen til at lære skabes hos
de unge dels gennem udsigten til
en afgangsprøve og dels gennem
et individuelt tilrettelagt undervisningsforløb, der giver mening for
de unge. Dvs at indhold og niveau
er tilpasset den unge, og der er en
fornuftig og meningsfuld veksel-

virkning mellem undervisningen i
skolen og undervisningen på værkstedet. Afgangsprøven er et håndgribeligt mål og de unge oplever, at
lærerne er ambitiøse på deres vegne, og det giver selvtillid.
Samtidigt oplever de unge, at de
forbedrer sig rent fagligt, hvilket er
en motivationsfaktor i sig selv.

Springbræt til en fremtid uden
kriminalitet
Skolegang kan være det vendepunkt, de unge har brug for til at
skabe sig en fremtid uden kriminalitet. Målet for undervisningen på
Glesborg er, at de unge skal finde
motivationen for læring og få lyst
til at gå i skole igen.
Lærer Nikolaj fortæller, at de unge
ofte selv har urealistiske mål, når
de kommer på skolen. I takt med at
de unges selvtillid og selvindsigt stiger, fastlægger de mere realistiske
mål for fremtiden.
”Det giver dem en oplevelse af at
være normale (…) og det giver dem
en masse fortrøstning og håb i forhold til fremtiden, at det kan godt
lade sig gøre (...) De bliver rankere
personer med større selvtillid og
selvværd” forklarer Nikolaj.
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Ifølge skoleleder Michael Aakjær er
målet også at gøre så mange unge
som muligt klar til en ungdomsuddannelse, som oftest er af teknisk
skole karakter, f.eks. smed, automekaniker, tømrer mv.
Peter5, der har gået I Grenens interne skole siden sommeren 2010, skal
til afgangsprøve i matematik og
dansk på 9. klasses niveau til sommer. Hans fremtidsplaner er klare:
Efter sommerferien starter han på
teknisk skole, og han har fået en lærerplads som maler. Og Peter er ikke
i tvivl - det ville slet ikke være en
realitet, hvis han ikke var landet på
Glesborg og havde genvundet troen
på sig selv og lysten til at gå i skole.
Nu glæder han sig til de dage, hvor
han skal i skole. Og de andre unge
har det lige sådan forklarer han:
”De unge jeg er sammen med nu i
hvert fald, er alle sammen glade for
at gå i skole”.

Struktur
Der er en klar opdeling mellem boafdelinger, værksteder og skolen på
Grenen. Intentionen med dette er,
at dagligdagen på Grenen skal ligne
en almindelig dagligdag så meget
som muligt. Det er nødvendigt, at
de unge oplever, at der er forskel på
skole og fritid, så de udfordringer,
som børnene og de unge har, ikke
5
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Den unge er anonymiseret

overføres fra sted til sted. De unge
skal opleve reelle miljøskift og en
autentisk differentiering i undervisningen.
Samtidigt er der et tæt samarbejde
mellem de pædagogiske medarbejdere i boafdelingerne og lærerne
for at sikre en god kommunikation
omkring børnene og de unge. Boafdelingerne støtter op omkring skolegangen gennem dialog, støtte og
lektielæsning
- Det betyder også, at børnene og
de unge altid møder til undervisning, medmindre de er syge.
På skolen og i værkstedet mødes
eleverne af tydelige og anerkendende lærere og faglærere, der
hjælper dem med at udvikle selvindsigt og ansvar for deres faglige
udvikling. De centrale elementer i
undervisningen og kontakten til de
unge er tydelig kommunikation, forudsigelighed og gennemskuelighed6
Ifølge skoleleder, Michael Aakjær, er
lærerne og deres evne til at videreformidle én af skolens styrker.
Lærerne på skolen har en evne til
at rumme de unges individuelle udfordringer og styrker både fagligt
og personligt.
Undervisningen tilrettelægges, så
de unge kan arbejde fagligt på deres eget niveau - Der tages hensyn,
6

Retningsgivende dokument for undervisningen
på Grenen (2010)

og der er plads til hver enkelt ung.
En ung på skolen fortæller, at han
føler, at han kan spørge mere, og at
det er lettere at få hjælp, fordi der
ikke er så mange elever i klassen.
Tilsynsførende Niels Schmidt beskriver den undervisning, som han
overværede i forbindelse med et tilsyn således ”Eleverne bidrog aktivt
til undervisningen og forholdet mellem lærer og elever virkede venskabeligt med et klart fagligt fokus”7 .
Undervisningen på Glesborg er meget struktureret og lærerne tager
stort ansvar i forbindelse med planlægningen af undervisningen, så de
unge er klar til afgangsprøverne,
men der er også plads til kreativitet
og elevinddragelse.
”Der er formelle krav til, hvad deres
undervisning skal indeholde i forhold til pensum (…) når formen er

lagt fast, så prøver vi at inddrage de
unge i forhold til, hvordan de gerne
vil fylde den ramme ud”
fortæller Nikolaj og nævner dansk
som et eksempel, hvor der i lyrik arbejdes med rap.
Der er plads og rum til, at de unge
kan komme med forslag til deres
undervisning og det udmøntede sig
i 2010 til en studietur til Berlin. Formålet med turen var den kulturelle
og samfundsmæssige oplevelse,
samt det historiske perspektiv. Lærer Nikolaj beskriver turen, som en
meget stor succes.
I 2010 deltog eleverne i et musikprojekt, hvor de unge selv skrev
og indsang sange. Resultatet var
CD’en ”Lyt til mig”, som blev udgivet
med støtte fra Egmont Fonden 8.
For de unge, der undervises på skolen mærkes strukturen tydeligt.
Peter 9 på 17 år fortæller: ”I en normal folkeskole kan du stå og råbe
af læreren. Der kan du sige, at det
gider jeg ikke. Det kan du ikke her –
det er noget, du er nød til”. Han forklarer endvidere, at hans tidligere
skolegang var præget af uro, hash
og meget fravær.

7

Tilsynserklæring vedr. Grenen- Glesborg
(5. maj 2009)
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http://www.grenen.rm.dk
Den unge er anonymiseret
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Sammenhold med
de andre unge
De unge undervises hovedsagligt
i hold, men er der specielle behov
tilbydes også eneundervisning. Lærerne forklarer, at klasseundervisning prioriteres, da det er en vigtig
del i udviklingen af de unges sociale
kompetencer, at de lærer at skulle
indgå i en klasse - at modtage en
kollektiv besked, skulle sidde stille,
respektere de andre og række hånden op.
De unge har det godt sammen i skolen, hvor der også er støtte at hente
fra klassekammeraterne. Der er
en accept blandt de unge af deres
forskellige niveauer, og det hjælper
hver enkelt ung til at acceptere sit
eget niveau og sine egne udfordringer. Selvindsigt er første skridt i
den positive udvikling. De unge inspireres af hinanden og kan se, at
det er muligt at forbedre sig meget
og hurtigt rent fagligt. Der er en positiv påvirkning blandt de unge, og
der er et sammenhold omkring at
skulle til afgangsprøver.

Agression Replacement
Training (A.R.T.)
I 2011 er der iværksat undervisning
i det kognitive adfærdsprogram

10

A.R.T. hvor de unge trænes i sociale
færdigheder, moralsk ræsonnement og aggressions kontrol. Det
er et omfattende program, som
foregår over 90 undervisningstimer. Forløbet er inddelt i tre klasser.
Første klasse kaldes ”God samværs
træning”, hvor det er hensigten, at
den unge udvikler konstruktive sociale færdigheder, som den unge
kan benytte i pressede situationer,
som alternativ til aggressiv og destruktiv adfærd. Den anden klasse
(”Tænk dig om træning”) sigter
på at fremme et højere niveau af
etisk og moralsk forståelse. Tredje
klasse er ”Styr din vrede træning”,
hvor det er målet at den unge skal
tilegne sig teknikker til at reducere
og håndtere voldsomme følelser i
provokerede situationer.
I gennem hele forløbet fokuseres
der på dialog, anerkendelse, opmuntring og tryghed, så de unges
nye færdigheder tilegnes og styrkes.
Erfaringer fra Norge og Sverige viser at de unges akademiske forudsætninger stiger i takt med at deres
sociale kompetencer øges. I A.R.T
trænes sociale kompetencer og
derved reduceres aggressiv adfærd
og kvaliteten og udbyttet af undervisningsrelationen stiger.
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