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Målgrupper

P

å Idrætsakademiet modtager vi elever med psykiatriske problemstillinger og psykiske sårbarheder.
Eleverne til vores skoletilbud er typisk mellem 13 og
17 år.
Studerende på vores STU-uddannelser er mellem 16
og 25 år.
Unge og yngre voksne mellem 18 og 30 år kan visiteres til vores forskellige tilbud fra jobcentrene og
andre forvaltninger.

Vores kernekompetencer findes inden for
området af:
F20-29:
F30-39:
F40-49:

Skizofreni og psykotiske tilstande
Affektive sindslidelser
Nervøse og stressrelaterede
tilstande
F50:
Spiseforstyrrelser
F60-61: Forstyrrelser af
personlighedsstruktur og adfærd
F70:
Mental retardering af lettere grad
Aspergers syndrom og lettere
F84:
udviklingsforstyrrelser
F 90-91: ADHD, adfærds- og
tilknytningsforstyrrelser

Vi har tilbud til autismespektrumforstyrrelser og
andre udviklingsforstyrrelser. Herunder infantil
autisme og Aspergers syndrom samt GUA og tilknytningsforstyrrelser. Desuden kan vi hjælpe unge
med angsttilstande, depression, PTSD, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd, OCD m.m.
Vores elever kan ligeledes være udfordret af kormorbiditet, generelle og specifikke indlæringsudfordringer.

Kontakt os gerne for en drøftelse af den enkeltes
udfordringer og hør nærmere om vores ekspertise
inden for målgrupperne og hvad vi kan tilbyde.
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Specialskoleafdelingen og skoletilbuddet

V

ores skoletilbud er beliggende i Herlev. Her
modtager vi elever typisk mellem 13 og 18 år.
Målgruppen er psykisk sårbare unge, der har behov
for særlig tilrettelagt undervisning og rammer, der
medfører udvikling, læring og bedring.
Vores ikke-klientgørende tilgang og store fokus på
ligeværd, ungdomsmiljø og relationer medfører, at
langt de fleste unge opnår et betydelig forbedret
funktionsniveau og faglig progression efter et ophold på Idrætsakademiet.

Undervisningen
Vores undervisning og elevernes skemaer er tilrettelagt og følger så vidt det vurderes muligt den
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gældende folkeskolelov. Vi vægter faglighed meget
højt og arbejder på at vores elever bl.a. evalueres
med folkeskolens afgangsprøver.
Hver enkelt elev har sin egen elevplan for hvert fag
og ud fra disse planer evalueres undervisningen
løbende. Undervisningen tager præcist udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og særlige
udfordringer. Derfor anvendes der didaktiske tilgange, der matcher på det faglige felt, den personlige
læringsstil, og som tager højde for de vanskeligheder, en diagnose kan medføre.
Undervisningen foregår individuelt men også i
mindre grupper. Derfor kan vi differentiere både i
forhold til niveau og metoder.
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Det er vores erfaring, at mange elever sagtens kan
matche faglige krav og gennemføre afgangsprøver.
Vi har erfaring med, at mange elever afsluttes med
meget gode resultater. For de elever, der ikke har så
let ved det faglige, evalueres der på anden vis.
Undervisningsmiljøet er med til at styrke elevernes
selvværd og selvtillid.
Der er årsplaner for alle fag, som beskriver det
præcise indhold, der skal arbejdes med i løbet af et
skoleår.

Miljøterapi
På Idrætsakademiet er miljøterapi en af vores behandlings-/udviklingsmetoder. Hverdagen er struktureret omkring både undervisning og andre aktiviteter. Gennem den daglige miljøterapi opnår den
unge et forbedret funktionsniveau.

Der udarbejdes endvidere en behandlings-/udviklingsplan. Dette som oftest sammen med vores
psykiater og psykologer. Denne plan beskriver helt
konkret, hvad der skal arbejdes med. Hvilke metoder, indhold og hvordan. Planen evalueres løbende
og bruges som dokumentation.

En del af miljøterapien handler om relation og tæt
kontakt til medarbejderne. De tætte og stærke
relationer medfører, at eleverne føler sig trygge
og kan få hjælpe til alle hverdagens små som store
problemer.
Miljøet er roligt og præget af struktur og tydelige
rammer. Miljøet er ”ikke-konfliktfyldt” og præget
af lav grad af ”expressed emotions”. På den måde
”smitter” de unge ikke hinanden.
Der er altid personale sammen med de unge, og
personalet arbejder med en positiv anerkendende og
støttende tilgang til den unge.

Vi vægter endvidere at udvikle elevens identitet og
styrke de sider af elevens personlighed, der ikke
handler om sygdommen eller problematikken.

Vores miljøterapi indeholder også konkret færdighedstræning. Det kan bl.a. dreje sig om at træne
offentligt transport, madlavning og andre mere
sociale færdigheder. Derfor er vi også en del ude af
huset både i undervisningsmæssige sammenhænge,
men også i forhold til at opnå forbedrede færdigheder på disse områder.
Vores miljøterapi indeholder samtaler og træning i
at mestre de udfordringer, de psykiatriske diagnoser medfører. Det kan være, hvordan man håndterer
og mestrer at være plaget af hallucinationer. Det
kan være at skulle spise sammen med andre. Det
kan være angst for at skulle interagere med andre
osv. Dette er igen tilrettelagt helt individuelt, så
hver enkelt elev får arbejdet med at mestre sine udfordringer i en sådan grad, at de fremover vil virke
mindre begrænsende.

Vores lærere er uddannede folkeskolelærere og har
endvidere betydelig erfaring med at undervise børn
og unge med forskellige problematikker.

Vi vægter særdeles højt at skabe et ikke-klientgørende miljø og på den måde arbejde intenst med
afstigmatisering.

Miljøet er på den måde tilrettelagt som et almindeligt ungdomsmiljø.

Vi skaber endvidere en helhed i al behandlingen, der
foregår omkring den unge, ved at have alt samlet på
ét sted. Miljøterapien sammenkøres med den øvrige
behandling, og der er hurtig vej i forhold til at kunne
konsultere psykiater og psykolog, når det er nødvendigt. Dermed bliver forløbene meget effektive og
helhedsprægede.

Aktivitet
På Idrætsakademiet tilbyder vi også en række andre
aktiviteter.
Udover den fysiske aktivitet tilrettelægger vi ture
ud af huset samt kulturelle oplevelser. I perioder har
vi en fast turdag.
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Der foregår også en række kreative aktiviteter. Det
kan f.eks. være syning, smykkedesign, billedkunst,
rideterapi, musik m.m.

angst og depression, men også mere livsstilsbetingede følgesymptomer.
Derfor motiverer vi eleverne til at have en fysisk del
ind over på lige fod med anden behandling.
Vi har fysisk træning i fitnesscenter, dans, pilates,
rideterapi, gå- og løbehold, svømning og boldspil og
meget andet. Træningen varieres i løbet af skoleåret
og tager i høj grad udgangspunkt i den enkeltes
behov.
Fysisk aktivitet medfører også sociale færdigheder
og påvirker den unges identitet i en positiv retning.

Fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet kan være en vigtig del af opholdet
på Idrætsakademiet. Den fysiske aktivitet er en del
af hverdagen, men udarbejdet ud fra den enkelte
elevs behov og formåen. Den fysiske aktivitet er en
del af udviklingsplanen og selve behandlingen.
Vi er optaget af, at fysisk aktivitet har en række
effekter på forskellige psykiatriske tilstande, såsom
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Dagbehandling og recoveryforløb
Psykologisk/psykiatrisk behandling

V

i tilbyder vores elever psykiatrisk og psykologisk
behandling under forløbet på Idrætsakademiet.
Det er vores erfaring, at det giver god mening og et
godt resultat, at det hele er samlet på samme sted.

Psykiatrisk behandling
Vores psykiater er på stedet og kan følge eleverne
tæt. På den måde kan vi varetage det medikamentelle behandlingsansvar for de elever, der overgår
til os. Det betyder hurtig respons og evt. justering
i behandlingen. Vores psykiater kan deltage på
behandlings- og netværksmøder og er med til at udarbejde den videre behandling psykologisk m.m. Der
udarbejdes ligeledes en lægelig behandlingsplan.
Herudover kan vi udarbejde psykiatriske vurderinger, speciallægeerklæringer, udredningsforløb,
undersøgelser og testninger.

Psykologisk behandling
Idrætsakademiet har tilknyttet flere psykologer, der
kan varetage forskellige psykologiske forløb m.m.
Forløbenes form og indhold aftales individuelt.
Vores psykologer udarbejder også vurderinger,
udredninger og diverse testninger.

Dagbehandlingstilbud
(recovery-forløb)
Dagbehandlingsdelen anvendes oftest sammen med
skoletilbuddet, som en integreret del af dagligdagen
og undervisningen.
Der tilbydes en lang række aktiviteter.
Dagbehandlingstilbuddet indeholder bl.a.:
• Miljøterapi
• Psykologisk og psykiatrisk behandling
• Fysisk aktivitet og sundhed (fysioterapi, ride
terapi m.m.)
• Kreative aktiviteter
• Socialtræning, transporttræning, eksponering
m.m.
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Recovery
Efter en periode med indlæggelse og behandling
kan der være behov for en periode til at komme sig.
Center for Ungdomspsykiatri og Recovery tilbyder
forløb med dette sigte. Forløbene kan anvendes som
et alternativ til f.eks. døgnplacering og kan indeholde helt individuelle planer og evt. videre behandling.
Recoveryforløbene kan både foregå på og uden for
Centret.
Forløbene kan være på fuld tid med tilbud omkring
aktiviteter, undervisning, miljøterapi og anden færdighedstræning. Vi har tilknyttet en række fagkyndige behandlere og kontaktpersoner. Personalet
har stor erfaring med unge, der er udfordret af en
psykiatrisk lidelse.
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• Mentorer og støttekontaktpersoner specielt for
unge psykisk syge
• Undervisning/uddannelse/udvikling
• Jobplan/jobtræning, afklaringsforløb og
uddannelsesparathed
• Fysisk aktivitet, idræt og sundhed
• Kursusforløb
• Rideterapi
• Støtte til at klare uddannelse, transport, job m.m.
• Forældrestøtte og psykoedukation

Vores værdigrundlag i stikord
Afstigmatisering • Empowerment
Fleksibilitet • Udvikling og nytænkning.
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STU

Uddannelsens indhold

P

Almene kurser

å Idrætsakademiet arbejder vi ud fra, at alle
unge har ret til en ungdomsuddannelse. Derfor
tilpasser vi hvert uddannelsesforløb helt individuelt.
Det er vores erklærede mål, at vi ud fra særlige tilgange, specialundervisning, miljøterapi m.m. vil kunne udvikle den enkeltes ressourcer og kompetencer.
Med de rette forudsætninger og tilgange vil unge
med psykiatriske diagnoser og andre funktions
nedsættelser dermed også opnå en faglig, social og
personlig udvikling.

Undervisning
Individuelle undervisningsplaner og miniholdundervisning i dansk, matematik, sprog, samfunds- og
naturfag. Disse fag kan afsluttes som eksamensfag
AVU 1 og 2, FP9, FP10, HF enkeltfag, som vidtgående specialundervisning eller som funktionelt fag og
almendannende.

Førstehjælp, kost og sundhed, jobansøgninger, privat
budget, skrivekursus, politik, løn og skat, hverdagsmad
og borger i Danmark. Liv og trivsel.

Almendannende fag og aktiviteter
Samfund og omverden: TV-avisen, daglige aviser,
debat og diskussion, miljø og natur.
Kultur: Ekskursioner, udstillinger, teater, litteratur,
musik og andre kulturer.
Kommunikation: IT, medier, mundtlig og skriftlig
kommunikation, netværk, ungdomsliv, sociale arrangementer og relationer.
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Vores linjer i øvrigt er:
•
•
•
•
•
•
•
•

Frisørlinje
Kosmetologilinje
Fysisk træning og idrætslinje
Fitness, crossfit, svømning, boldspil, ridning,
dans, yoga og pilates og meget andet
Vagt- og sikkerhedslinje
Billedkunst
Botræning
Liv og trivsel

Miljøet

et af de allervæsentligste kriterier for bedring og
udvikling. Vi arbejder med anvendt ligeværd og en
ydmyghed over for hver enkelte studerende.

Praktikforløb
Alle studerende kommer i praktik under deres
uddannelsesforløb. Praktikkerne kan også tilrettelægges helt individuelt. Her får den studerende
mulighed for at afprøve forskellige fagområder. Ud
fra den enkeltes behov indgår vi praktikaftaler, hvor
den unge enten selvstændigt eller med en mentor
indgår på en arbejdsplads. Praktikforløb evalueres
med et skema eller en udtalelse.

Udover det faglige tilbyder Idrætsakademiet et
miljø, hvor unge med svære vilkår kan udvikle sig.
Vi arbejder med en miljøterapi, hvor relationer er
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Ressourceforløb
– Jobtræning, afklaring og opkvalificering

U

nge kan fra jobcentrene og andre forvaltninger
visiteres til bl.a. ressourceforløb, jobtræning,
afklaring og opkvalificering.
Vi tilbyder en række forløb, der kan indeholde helheder eller elementer fra vores undervisningstilbud,
linjer og kurser.
Der udarbejdes profiler, ressourceudredninger,
jobplaner og afklaringer.

Formål
• Vores ressourceforløb har bl.a. til sigte at opøve
færdigheds- og funktionsniveauet hos vores unge
og yngre voksne, således at der udvikles evner i
retning af uddannelse og /eller beskæftigelse.
• Det er formålet med forløbet, via en helhedsorienteret indsats, at opøve borgerens kompetencer
både fagligt, arbejds- og beskæftigelsesrettet,
personligt, diagnostisk, socialt og fysisk.
• Det er formålet at forebygge og finde alternativer, der kan forhindre førtidspension. Endvidere
at opkvalificere den unges funktionsniveau.
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af angst, stress, tankemylder, hallucinationer,
transporttræning, social færdighedstræning m.m.
• Vi tilbyder forløb rettet mod bo-træning, livsanskuelse, selvstændighed, e-post, det offentlige
system, skat, økonomi, budgetlægning, kost og
sundhed m.m.
• Vi tilbyder megen fysisk aktivitet og daglige
idrætsfaglige tilbud. Tilbuddene udarbejdes med
stor fokus på borgernes kompetencer, interesser
og muligheder. Fitness, boldspil, zumba, badmin
ton, løb, svømning, boksetræning og MEGET
andet. Herudover undervises der også i den mere
teoretiske del af idræt, anatomi, sundhed, teknik
m.m. Der arbejdes med vægtabsforløb, effekterne
af fysisk aktivitet i forhold til diagnoserne. Viden
om signalstoffer og hormoners indvirkning m.m.
Sundhedsprofiler, tests og individuel vejledning.
• Vi tilbyder også kreative fag. Smykkeværksted,
billedkunst, kosmetologi- og frisørværksted.
• Vi tilbyder støtte til fjernundervisning, IT-undervisning, førstehjælp, livredning, hygiejnebeviser,
støtte til kørekort-teori m.m.

Indhold
• Vi tilbyder en bred vifte af faglige forløb. Under
visning på differentierede niveauer. Der er
mulighed for specialundervisning og eksamensrettet undervisning i basisfag som dansk, engelsk,
matematik, samfundsfag m.m. Endvidere ydes der
støtte til fjernundervisning i eks. HF-enkeltfag.
• Ressourceforløbet indeholder også rådgivning
og vejledning i at skrive cv’er, lave ansøgninger,
besøge virksomheder. Interne og eksterne praktikker er indeholdt i forløbet. – Også praktikker
med stor grad af støtte om nødvendigt.

• Vores forløb indeholder også social færdighedstræning og et miljø, hvor vi forebygger social isolation. Vi har løbende arrangementer eller fælles
ekskursioner til bl.a. kulturelle begivenheder, der
understøtter samfundsrelevante temaer. Selvværdskurser og ressourcefremmende forløb.
• Vi tilbyder endvidere psykiatrisk og psykologisk
bistand.
• Ressourceforløbene indeholder løbende evalueringer og status-netværksmøder. Vi udarbejder
omfattende skriftlig dokumentation og udarbejder
ressourceprofiler, hvis det ønskes.

• Vi tilbyder psykoedukation bl.a. i form af selvforståelse og håndtering af vanskeligheder. Der
tilbydes forskellige forløb rettet mod håndtering
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Udredning og behandling
Eksperthjælp i øjenhøjde

V

•
•
•
•

Der tilbydes en kombination af højt specialiseret
faglig viden og erfaring med at møde den unge patient på dennes præmisser – kort sagt: Eksperthjælp
i øjenhøjde.

Der tilbydes flere forskellige behandlingsformer. Der
vil typisk være tale om en kombination af miljøterapi, kognitiv/adfærdsterapi, fysisk træning og
evt. medikamentel behandling. Der arbejdes ud fra
behandlingsmål, som altid udarbejdes sammen med
den unge og som er baseret på at give den unge
kræfter til at komme sig og få ressourcer til at tage
ejerskab til sin tilværelse igen.

i tilbyder både udredning, undersøgelser,
testninger og behandling i forhold til et bredt
spektrum af psykiatriske lidelser. Vi har også særlig
ekspertise inden for de meget svære forløb med
komorbiditet, og hvor en helt særlig indsats skal
tilrettelægges.
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Psykiatrisk diagnostik, PSE-Interview m.m.
Psykologiske vurderinger og behandling.
Neurokognitive testninger, WAIS/WISC m.m.
Speciallægeerklæringer
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Fritidstilbuddet
Indhold

•
•
•
•
•

V

i tager altid udgangspunkt i de unges ressourcer, ønsker, interesser og individuelle behov.
Indholdet i fritidstilbuddet er derfor tilrettelagt ud
fra de unges behov og forudsætninger. Nogle unge
har behov for megen struktur, støtte, tydelighed,
klare rammer, forudsigelighed og genkendelse. Andre har behov for en mere valgfri og mindre styret
fritidsdel, der tilskynder til et socialt ungdomsliv
med evt. støtte til at danne nye relationer og udvikle færdigheder til at håndtere hverdagens øvrige
udfordringer.
Fritidsdelen indeholder bl.a. skemalagte aktiviteter
såsom fysisk aktivitet og idræt. Dans, musik og
sang. Madlavning og bagning, kunst og krea, PC-spil
og konkurrencer, sundhed og vægttab, praktiske
gøremål og hjælp til at få ordnet diverse praktiske
udfordringer i den unges hverdag.
Endvidere har vi en hyggecafé, hvor der høres musik, snakkes og læses. Der er desuden mulighed for:
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Støtte til hverdagens udfordringer
Lektiehjælp
Dannelse af sociale relationer
Udflugter og ekskursioner
Fællesskab

Åbningstider
Fritidstilbuddet er åben dagligt til kl. 16
og 15 fredage.
Herudover i skolernes efterårsferie.
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Støttekontaktperson og mentorordninger

I

drætsakademiet og Center for Ungdomspsykiatri
& Recovery tilbyder skp-ordninger til både interne
og eksterne unge. Ordningernes form og indhold
skræddersyes helt individuelt. Omfanget kan variere
og tilrettelægges meget fleksibelt.
Ordningerne kan anvendes som alternativ til døgnog botilbud, hvor den unge bor hjemme eller i egen
bolig, men har behov for yderligere støtte.

Støtteordningerne kan også have direkte behandlingsmæssigt sigte, hvor der arbejdes med eksponering i forhold til eksempelvis angsttilstande, socialtræning, færdighedstræning, botræning og meget
andet.

Herudover morgenvækning, hente- og kørselsordninger, støtte til økonomi m.m.
Ofte, når vores interne studerende og elever har
behov for yderligere støtte, giver det godt mening
at samle indsatsen i vores regi, da det sikrer sammenhæng i den helhedsorienterede indsats.
Denne kan tilrettelægges helt individuelt og indeholder bl.a.:
•
•
•
•
•
•
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Støttekontaktpersonordninger
Mentorordninger
Bostøtteordninger
Kørsels- og ledsageordninger
Relationsarbejde
Efterværn
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Kort om
Idrætsakademiet

V

Vores erfaring med fysisk aktivitet som en del af
de helhedsorienterede indsatser er betydelig og har
medført mange gode resultater sammenholdt med
vores særlige miljø, den afstigmatiserende tilgang
samt ressourcefokus.
Vi vægter stor grad af fleksibilitet og individualitet
i forløbene. Vores dokumentationsarbejde er vigtige
måleparametre for vores kvalitetssikring.
Vi er altid til at træffe og betoner tæt samarbejde
med forældre, kommuner og andre aktører.
Ring til os for nærmere oplysninger og besøg.
På 44440304 eller 40418832.
Se mere på www.idraetsakademiet.dk
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i har eksisteret siden 2006 og har stor erfaring
i arbejdet med at få unge godt videre på trods
af psykiatriske lidelser og psykiske sårbarheder.

