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Skolen er et fagligt miljø, hvori den unge skal
opleve en kompetence-forøgelse og dermed en
højnelse af muligheder set i et fremtidsperspektiv.
• Den "gode" udviklende skole
• Undervisning
• Godkendelse/tilsyn

Den "gode" udviklende skole

Undervisning
Fondens Sparta interne Skole er et fagligt miljø, hvori den unge skal opleve en kompetence forøgelse og
dermed en højnelse af muligheder set i et fremtidsperspektiv. Vi arbejder altid frem mod at eleven opnår
tilstrækkelig faglig kunnen til at afslutte skoleforløbet med Folkeskolens afgangsprøve.
Skolens formål er ydermere at indgå som en del af den behandling, socialisering og normdannelse den
unge gennemgår under opholdet i vores organisation. Skolen anskues derfor som en del af helheden på
Sparta.

Undervisningen er defineret som specialundervisning. Undervisningsdelen er opdelt i to integrerede grene
- Fagligt og Praktisk. Den primære undervisningsdel på Sparta tager sit udgangspunkt i den faglige
undervisning. Den sekundær del er en praktisk undervisning, hvor den unge bliver præsenteret for
forskellige håndværksmæssige fag, herunder tømrer, murer, bager, kok, frisør m.m. Der arbejdes
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sideløbende med arbejdspraktikker og lignende, der skal give den enkelte elev et dybdegående kendskab
til forskellige fagområder, samt afsøge muligheden for interesse/motivation/evne og fremtidsvisioner.

Skolens overordnede mål er:
at skabe muligheder for den unges kompetencetilegnelse
at skabe muligheder for faglig opkvalificering
at skabe mulighed for den enkelte unges alsidige og personlige udvikling
at skabe et realistisk overblik for den enkelte ung og dennes fremtidsmuligheder

Den unge skal opleve sig selv som værende anerkendt og værdifuld
Den unge skal opleve sig selv som en del af et mindre fællesskab
Den unge skal udvikle lyst og evne til egen læring, ligesom den unge skal opleve at have overblik og eget
niveau og udviklingspotentialer.
Den unge skal opleve at udvikle tillid til egne evner, ligeledes i et fællesskab med andre.
Den unge skal indgå i sociale rammer, der fordrer kendskab og brug af positive og anerkendende
spilleregler.

Der arbejdes med henblik på folkeskolens afsluttende prøver, ligesom der arbejdes med henblik på den
unges fremtidsmuligheder i forhold til ungdomsuddannelse, erhvervsuddannelse og anden uddannelse.

Undervisningen tager udgangspunkt i dels de pædagogiske/psykologiske undersøgelser, dels den unges
tidligere skoleforløb, dels den unges generelle udvikling, herunder udtalelser fra (tidligere) pædagoger,
psykologer og lærere. Der udarbejdes individuelle elevplaner med udgangspunkt i portfolio modellen som
evaluerings og opsamlingsressource. Disse justeres fortløbende, men revideres grundlægende senest hvert
halve år.

Der samarbejdes tæt med pædagogerne omkring den unge. Herunder fælles mødeaktivitet, daglig briefing
og diskussion af den unges særlige ressourcer og begrænsninger - dette for at sikre det optimale
pædagogiske/skolemæssige tilbud for den enkelte ung.

Den unge inddrages direkte i formulering af læringsmål og ansvarliggøres derigennem for egen positiv
udvikling. Dette opfølges ofte gennem lærer-elev samtaler med sigte på udviklingspotentialer og generel
trivsel.

Der bliver undervist i:
Dansk
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Matematik
Engelsk
Sprogforståelse - Forståelse for dansk kultur
Samfundsfag
Musik

Undervisningen vil som udgangspunkt i opstartsfasen være tilrettelagt som ene-undervisning. Dette med
henblik på at afsøge elevens udgangspunkt, fagligt, pædagogisk og motivationsmæssigt. Ydermere vil en
opstartsfase kendetegnet ved ene-undervisning skabe et bedre udgangspunkt mellem lærer og elev. Der vil
fremadrettet blive sigtet mod undervisning på hold af størrelsen 2-3 elever. Det vil dog ikke altid kunne
indfries permanent, men således blive et skift mellem hold undervisning og eneundervisning.

Fonden Sparta
Du kan altid kontakte os for
yderligere information eller
hvis der er behov for
akut behandling.

Michael Poulsen - Leder
Tlf. 4012 2123
mp@fondensparta.dk

Fonden Sparta Administration
Fredbovej 21
7451 Sunds
Tlf. 36160100
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