
Kontakt og nærvær
Grønne omgivelser

Aktiviteter i sommerferien
Indskrivning af elever hele året

Værkstedsundervisning og Idræt
Plads til 15 elever fra 11-17 år

S K O L E
Korsbjerggård

S K O L E

Korsbjerggård er en skole for børn og unge med faglige,
sociale og/eller emotionelle vanskeligheder.

Lærerstaben, som følger eleverne hele dagen,
er normeret således,
at der er 2 til 3 elever pr. lærer.

Lærerstaben er sammensat af lærere,
terapeuter, pædagoger
og håndværkere.

Der er tilknyttet psykoterapeut,
supervisor og personaletræner.

Korsbjerggård Skole
Flagsøvej 1
3520 Farum
Tlf. 44953149

e-mail: info@korsbjerggaard.dk
www.korsbjerggaard.dk
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Undervisning
Der udarbejdes individuelt skema i samarbejde med hver enkelt elev udfra den-
nes standpunkt, interesser og lyst.
Undervisningen foregår i små grupper med en eller to voksne tilknyttet.
Vi lægger vægt på at tilrettelægge undervisningen, så den både udfordrer og støt-
ter eleven i at udvikle sig fagligt efter de evner eleven har.
Det er en vigtig del af undervisningen at støtte eleven i at opbygge selvrespekt og
selvtillid.

Skolefag
Dansk, Matematik, Engelsk, Natur/Teknik, Geografi/Biologi, Fysik/Kemi, Historie og
Samfundsfag.

Værkstedsfag
Træ- og Metalsløjd, Motorlære, Madlavning, Formning og Musik.

Idrætsfag
Idræt i hal, Boldspil, Badminton/Tennis, Svømning, Kondi/Styrketræning, Ridning
og andre Udendørsaktiviteter.

Endagsture
Vi tager på Fisketure, Erhvervsbesøg, Museum, Udstillinger, Biograf ogTeater.

Praktik
Eleverne er i erhvervspraktik to gange årligt i en eller to uger. Praktikpladserne
findes i samarbejde med eleven.
Hvis det vurderes relevant, kan eleven have længere eller flere praktikperioder.

Lejrskole
Skolen tager på lejrskole en gang årligt, samt på en skitur en gang årligt.

Transport
Eleverne bliver hentet og bragt på Farum station i skolens busser.

Morgenmad og frokost
Skolen tilbyder morgenmad og frokost. Frokosten anrettes som buffet med varme
og kolde retter.Vi bruger økologiske råvarer når det er muligt.

Familie/Elev/Skole samarbejde
Eleven har en fast kontaktperson på skolen. Kontaktpersonen deltager også i sam-
arbejdet med myndighederne og familien.

Samtaler/Psykoterapi
Eleverne har på skolen mulighed for at få personlige samtaler med en fast tilknyt-
tet psykoterapeut. Det terapeutiske arbejde har til formål at støtte og styrke den
enkelte elev, at fremme elevens ressourcer og bruge de potentialer som eleven
har. Eleven får værktøjer til at håndtere følelser på en konstruktiv måde.

Ferie
Skolen følger Folkeskolens ferier, undtagen sommerferien.Vi holder åbent de før-
ste to uger. Her arrangeres der ture ud af huset, sejlture i kano/kajak, camping
osv..

Udslusning
Skolen hjælper eleverne med erhvervs- og uddannelsesvalg gennem rådgivning, ar-
bejdsprøvning og erhvervspraktik. Hvis der er behov for det, følger og støtter vi
også eleven efter endt skolegang og videre i et uddannelsesforløb.

Vi underviser med henblik på at afslutte skolegangen med Folkeskolens Afgangs-
prøver(FSA).

Om Korsbjerggård
Korsbjerggård er en 4-længet gård på 620 kvm indrettet med køkken, opholds-
stue, undervisningslokaler, og div. værksteder. Desuden har skolen også et kondi-
rum og en hestestald. Skolen har 4 islandske heste, som skolens elever kan lære
at ride på. Gården ligger frit og har et stort udenomsareal, der giver mulighed for
boldspil, leg og fiskeri i søen.
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