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V

i glæder os til at kunne præsentere jer
for et lille udvalg af alle de fantastiske
unge mennesker og de helt unikke forløb, vi hver dag arbejder på og med.
Vi har 15 års erfaring med vores tilbud, metoder og helt særlige tilgange, og omkring 500
børn og unge har gennem årene været forbi
vores akademi.
Det er med stor begejstring, en god portion
ydmyghed og stor forkærlighed for området,
at vi udgiver dette vores første magasin.
Da vi startede Idrætsakademiet for 15 år
siden, var kongstanken at lave et tilbud, hvor
eleverne kunne slippe af med den stigmatisering, langt de fleste havde oplevet, samtidig
med at vi kunne tilbyde evidente metoder til
bedring og recovery. Vi indførte en metode,
der i særlig grad skulle gøre op med hele den
klassiske måde at tænke specialskole og behandlingsinstitution på.
Vi mener, at AFSTIGMATISERING er en
essentiel del af vores indsats og giver vores
elever og studerende helt friske muligheder.
Det skaber rum for nyorientering, ressourceudvikling og solid identitetsdannelse.
Idrætsakademiet er et sted, hvor miljøet,
fagligheden, kommunikationen og relationerne er gennemsyret af ligeværdighed, afstigmatisering og en ikke-klientgørende facon, og
vi oplever rigtig gode resultater. Både på den
korte og lange bane.
Vi håber, at Magasinet Idrætsakademiet
giver jer et indblik i, hvordan børn, unge og
yngre voksne kommer videre med skolegang,
uddannelse og læring, samtidig med at de kan
komme sig efter en psykiatrisk lidelse eller
psykisk sårbarhed.
Vi glæder os til at kunne præsentere jer for
en række artikler og reportager, der forhåbentlig vil give en fornemmelse af vores sted og
vores metoder.
Vi gør hver dag, hvad der skal til og lidt
mere for at hjælpe vores unge med at finde sig
selv, finde vej og genfinde deres håb og drømme.
God læselyst
Mette Fløjborg & Charlotte Friedrichsen
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◎ ”Vi gør hver dag, hvad der skal til og lidt mere for at hjælpe vores
unge med at finde sig selv, finde vej og genfinde deres håb og drømme.”
Sådan formulerer centerchef Mette Fløjborg Idrætsakademiets
metode.
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INGEN MÅ FØLE SIG

STIGMATISERET
Diagnoser og udredninger kan få sårbare unge til at føle sig stemplet som
mislykkede mennesker. Noget af det vigtigste på Idrætsakademiet er at
give eleverne en oplevelse af, at alle har muligheder og potentiale.

N

år eleverne kommer ind ad døren for første gang, kan mange
føle, at de går rundt med et stort, synligt stempel i panden, som
fortæller verden, at de ikke duer. Men når de forlader Idræts
akademiet igen, er de blevet til robuste, unge mennesker med
en masse muligheder.
De fleste af de unge, der kommer til Idrætsakademiet, er stemplet
som psykisk syge eller udfordrede. De bærer et usynligt brændemær
ke – de er og føler sig stigmatiserede. Derfor er det en hjertesag for
Idrætsakademiet at afstigmatisere.
”Det er vores mantra,” fastslår centerchef Mette Fløjborg. ”Vi vil give
vores unge mennesker nye muligheder og lære dem at se forbi etiket
terne. Vi vil se, hvad de havde af muligheder og drømme, inden de fik
en etiket. Vores erfaring er, at nysgerrighed kan hjælpe de unge med at
finde nye retninger og muligheder.”

STIGMATISERING
Mange af de unge på Idrætsakademiet har været en del af et system i
årevis. Eleverne har måske været socialt isolerede, fået en psykiatrisk
diagnose, været gennem en eller flere behandlinger, ikke været i skole
længe og mistet troen på sig selv. Mange fagfolk kan ofte ikke se andet
end diagnosen og udfordringerne, og til sidst kan den unge heller ikke se
andre sider af sig selv. Dermed bliver stigmaet svært at slippe af med.
De bliver ”ham den besværlige”, ”hende med borderline” eller ”ham
med ADHD”. Ingen kan se, at de er meget andet – ikke engang dem
selv. Etiketten skaber tunnelsyn og fylder hele identiteten. Denne stig
matisering påvirker den unges selvopfattelse og danner en ond spiral,
som er svær af slippe ud af.
”Det begrænser deres udsyn – det er ligesom at få skyklapper på,
så man kun kan se i én retning. En pige spurgte mig om, at hvis hun nu
var ordblind, kunne hun så få et almindeligt arbejde? De har det billede,
at deres liv ikke kan blive til mere end diagnosen,” siger Mette Fløjborg.
Hun fortæller også, at nogle af de unge, hun møder, ikke anerkender, at
deres diagnose er rigtig – det er noget, der er påklistret dem udefra.
Men de er alligevel stigmatiseret og stemplet. Mette Fløjborg forstår
godt, hvorfor man bruger diagnoser.
”Diagnosen udløser ressourcer og hjælp. Den giver bevillinger og åb
ner døre. Systemerne bruger diagnoserne som små nøgler. Men det gør
noget ved den, der skal bære nøglen,” siger Mette Fløjborg. Det er også

hendes erfaring, at det er svært at fjerne en diagnose, når den først er
givet. ”Men de diagnoser har så stor betydning for de unges liv.”

ULIGEVÆRDIGE SAMTALER
Hvis et ungt menneske først har fået en etiket, er systemet ofte med
til at forstærke det stigma. Den unge bliver behandlet som klient og
patient. Pædagoger udbetaler lommepenge, skemaer udfylder dagen, og
bussen, der kører de unge til idrætshallen, har et stort, synligt logo, som
fortæller alle, at her kommer de mærkelige fra en institution.
Alle de tydelige stempler betyder, at de unge, som kommer til
Idrætsakademiet, ikke alene føler sig værdiløse og uduelige. De føler
også, at hele verden kan se, at de er anderledes.
Pædagoger, lærere, sagsbehandlere og andre prøver måske at be
handle den unge som et ligeværdigt menneske, men alligevel sidder den
unge ofte og føler, at der bliver talt ned til ham/hende.
Det kan være svært at sætte en finger på, hvorfor den unge får den
fornemmelse, men situationen er i sig selv med til at stemple den unge.
I mødet mellem fagpersonen og den unge er der én, der er ”normal”, og
én, der er psykisk syg, anderledes, forkert, besværlig eller noget andet.
Den ene er ”rigtig”, og den anden skal fikses.
Ofte handler det om, at fagpersonen siger ét, men tænker noget an
det. Vedkommende siger måske til eleven, ”Du gør det rigtig godt!”, men
siger på lærerværelset, at ”hende den nye er ubegavet”. Den uoverens
stemmelse kan unge mennesker sagtens fornemme. De bemærker også,
når fagpersoner bruger ord og vendinger, der fortæller, at den, der taler,
ved bedst: Udtryk som ”her på stedet har vi altså den regel, at …” eller
”du må vente, vi holder møde,” kan virke umyndiggørende.
Psykiatere og andre, der bruger ”vi”, når de udtaler sig, understreger
også, at den unge med en diagnose er oppe imod en enig faggruppe: ”Vi
ved fra forskningen,” og ”vi har gode erfaringer med …” er udtryk, man
ge unge har hørt.
Det lille ord ”vi” understreger, at den person, der tales til, er i
mindretal. Det lægefaglige sprog kommer til at virke bedrevidende og
nedgørende, og den enkeltes egne fornemmelser og tanker bliver ofte
overset.
Derfor er indretningen af Idrætsakademiet blandt andet med til at
animere til ligeværdige møder mellem elever og medarbejdere: Samtaler
foregår ikke over tunge skriveborde, medarbejdere og elever spiser frokost
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HVAD VIL DET
SIGE AT VÆRE
STIGMATISERET?
Stigma: Et negativt socialt stempel eller brændemærke. Fra det
græske ord ”stigma”, som betyder mærke efter stik eller brændemærke.

STIGMATISERING
Skaden ved at stemple mennesker – stigmatisering – blev
først beskrevet af den canadiske
mikrosociolog Erving Goffman
(1922-1982). Han mente, at en
stor del af et menneskes identitet ikke ligger fast, men bliver til
sammen med de mennesker, som
vi omgiver os med.
En af de måder, hvorpå andre
mennesker former os, er ved
stigmatisering, som er relevant i
forbindelse med Idrætsakademiets arbejde med psykisk sårbare
unge. Goffman beskriver, hvordan
et møde mellem to mennesker
kan være med til at stigmatisere
eller stemple den anden, hvis der
ikke er ligeværdighed mellem de
to parter. Det kan være et møde
mellem lærer og elev, læge og
patient eller terapeut og klient.
Goffman skriver, at en tilsyneladende normal social identitet kan
tage skade, hvis man opdager
eller bliver opmærksom på et
handicap, et symptom eller en
anden afvigelse, der kan kategoriseres og bruges som etiket – for
eksempel en diagnose.

◎ Nikolaj holder frikvarter. Skole
afdelingen har mulighed for blandt
andet aktiviteter som basketball,
bordfodbold eller andre spil.

sammen, og møder foregår ikke bag lukkede døre.
Kløften mellem ”os” og ”dem” er udvisket overalt.

INDIVIDUELLE PLANER
På Idrætsakademiet møder eleverne ikke medarbej
dere, der står klar med et arsenal af diagnoser og
fagudtryk. I stedet laver Mette Fløjborg et uddrag
af de enkelte elevers sagsakter.
”Vi får tilsendt sagsakter og beskrivelser af
tidligere skoleforløb. Så får jeg udarbejdet en intro
beskrivelse af eleverne, og vi laver en faglig, social
og personlighedsmæssig anbefaling på maks. et
par sider. Den skal anvise en retning, men det er
ikke en vejviser. Nogle gange venter medarbejderne
med at læse beskrivelserne, indtil de har mødt den
unge, for man bliver påvirket af at vide noget. Det
er klart, at de skal kende de store linjer, men vi
prøver at lade være med at gå i detaljer.”
Efter 12 uger, når Idrætsakademiet har lært elev
erne at kende, sammenlignes den nye beskrivelse
med de tidligere beskrivelser. ”Så laver vi et udkast
til en udviklingsplan sammen med den unge – hvis
det giver mening for den unge,” siger Mette Fløjborg.

ÅBENHED I MØDET
Når man ser forbi diagnoser og udfordringer, viser
de sig måske ikke at være eviggyldige sandheder.
Idrætsakademiet arbejder ud fra den præmis, at et
menneskes identitet ikke er mejslet i sten for evig
tid. Bare fordi en ung mand måske har en autisme
diagnose, betyder det ikke, at den diagnose skal
bestemme resten af hans liv. Og bare fordi en ung
kvinde har depression eller angst i dag, er det ikke
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ensbetydende med, at hun har det om et år. Som
Mette Fløjborg siger:
”Diagnoser og symptomer er til at arbejde med
og kan ændre udtryk. Nogle diagnoser er fysiske og
medfødte, men de kan ændre form, så andre per
sonlighedstræk og styrker kan komme til. Men det
kræver en åben tilgang.”
Mette Fløjborg forklarer, at Idrætsakademiet
ikke bruger fastdefinerede metoder til at arbejde
med bestemte diagnoser.
”I vores perspektiv giver det en begrænset
tilgang. Diagnoser er et redskab, man bruger i
mangel af bedre. Vi har set, at nogle unge kommer
med svære forløb, men har fundet nogle strategier
til at komme videre, så de lærer at indgå i ordinære
sammenhænge. Og det er en vigtig erfaring, fordi
det er afgørende for, hvordan man går til arbejdet
med dem.”

UDGANGSPUNKT I INDIVIDET
Når en ny elev starter på skolen, er der fokus på at
finde den rigtige medarbejder til den enkelte elev. ”I
opstarten er det vigtigste at skabe gode relationer,
som eleven er tryg ved og kan bruge til noget. Ke
mien er det vigtigste. Vi ser på, om eleven synes, at
den ene eller den anden medarbejder er interessant.
Vi viser dem mulighederne, uden at de skal tage
stilling til det hele på en gang. De skal mærke, hvad
der er rigtigt for dem,” forklarer Mette Fløjborg.
Mens eleverne falder til, skal medarbejderne
være opmærksomme på, hvad eleven synes godt
og mindre godt om. ”Så vi er meget tæt på dem i
opstarten. Er der nogen retninger, vi slet ikke skal

”

Vores erfaring er, at nysgerrighed kan hjælpe de unge
med at finde nye retninger og
muligheder.

◎ Bertram og Anna fra
Idrætsakademiets skole
afdeling. De går begge i
udskolingen og er ved at
være klar til en ungdoms
uddannelse.

AFSTIGMATISERING

Diagnoser er lavet til læger, som
skal klassificere symptomer. En
diagnose er et nyttigt redskab
og en klassifikation, der giver en
fælles forståelse af en lidelse,
når en behandlingsplan skal fastlægges og kommunikeres. Men
diagnoser bruges også i skoler,
behandlingssystemer osv., og når
et menneske oplever, at deres
diagnose begrænser og stempler
dem, og at omgivelserne taler til
diagnosen, ikke individet, bliver
diagnosens stigma destruktivt.
Derfor anerkender Idræts
akademiet effekterne af medicinsk
behandling og andre almindelige
behandlingsformer ved psykiske
lidelser, men arbejder samtidig
pædagogisk med afstigmatisering.

HVORFOR NAVNET
IDRÆTS- OG
UDDANNELSESAKADEMIET?

◎ Ralle får bolden i kur
ven i Idrætsakademiets
skoleafdeling. Fysisk
træning spiller en stor
rolle i afstigmatisering og
opbygning af identitet.

bevæge os i, eller noget, vi skal være opmærksom
me på?” siger Mette Fløjborg. Nogle elever kan
måske slet ikke klare berøring eller håndtere at
spise sammen med andre. Så tager Idrætsakade
miet højde for de behov.
Fokus på individet betyder, at elevernes hverdage
tilrettelægges efter, hvem de er, hvad de kan, og
hvad de vil. De sættes ikke i gruppe med andre med
samme diagnose, medmindre det giver mening. Der
for kan unge med for eksempel autisme udfordres
og udvikle deres sociale kompetencer sammen med
unge, som har andre udfordringer som for eksempel
en borderlinediagnose eller ADHD-symptomer.

DIAGNOSER
OG STIGMA

stempel, som et ungt menneske bærer rundt på.
Som en ny elev sagde, da hun havde været på
besøg på Idrætsakademiet første gang: ”Jeg tror,
man bliver optimistisk af at være her.”
Den nye elev reagerede på stedets positive
stemning, hvor der er fokus på muligheder, ikke
begrænsninger. ”Det er noget af det, de kan mær
ke. De kan mærke den optimistiske og positive
stemning,” siger centerchef Mette Fløjborg. ”Vi er
meget optaget af at se deres styrker og på, hvad
de er gode til og kan blive endnu bedre til. Det er
ikke et mål at gøre dem halvlunkne til alt. Nogle
gange er målet at få dem til at shine på et område,
for det smitter af på de andre områder. Hos os må
man godt shine.”

Navnet er valgt med omhu.
Idræts- og uddannelsesakademiet lyder ikke som en skole, og
slet ikke som en skole for unge,
der har udfordringer med i rygsækken. Eleverne må ikke føle,
at en plads på Idrætsakademiet
stempler dem som nogen, der
ikke kan klare sig på en almindelig uddannelse. Alene det at gå
på skolen kan være med til at
bygge de unges identiteter op
på ny. Samtidig fortæller navnet
Idrætsakademiet også, at det
er et sted, der lægger vægt på
kropslig udfoldelse med tilbud om
dans, fitness, ridning, gåture og
meget mere.

Det har en meget positiv virkning at fjerne det
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Folk kan
godt tænke

”WTF?”
Mie har tidligere været i konflikt med
andre elever på de skoler, hun har gået på.
Men det sker ikke på Idrætsakademiet,
hvor der er en stor accept af elevernes
forskellighed, og hvor eleverne støttes i at
være dem, de er, og hvor de er i livet.

D

er har været en masse kaos i Mies
liv. I dag går hun i udskolingen på
Idrætsakademiet, og hun har her
en stabil hverdag, hvor hun er i fuld gang
med at blive klar til sine afgangsprøver i
niende klasse. Men skoletiden har ikke al
tid været harmonisk.
”Jeg har været anbragt, siden jeg var
syv. Mine forældre er misbrugere, og jeg
har gået på syv forskellige skoler. Men jeg
har altid været åben om det; der var ikke
noget der.”
I syvende klasse boede Mie hos en
plejefamilie og startede i en ny skole i
Ballerup.
”Da jeg startede i den klasse, kiggede
folk mærkeligt på mig. Jeg havde piercing
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er i ansigtet og navlen. De andre kiggede
skævt til mig. Drengene syntes, jeg var en
luder, og nogle af pigerne var også ude ef
ter mig.”
I starten gik det alligevel meget godt for
Mie på skolen i Ballerup. Hun fik gode ven
ner og mødte op til undervisningen. Men
på en lejrtur gik det hele galt. Mie kom ud
i en konflikt med nogle af de andre, som
hun ellers var blevet venner med. Det hele
eskalerede. ”I ottende var jeg næsten slet
ikke i skole, og jeg stak af fra min pleje
familie.”
FRA KAOS TIL NY SKOLE
Derefter havde Mie en lang periode, hvor
hun skiftevis boede hos en veninde, på

forskellige opholdssteder og på sin pleje
families sofa. Og i mange måneder kom
hun stort set ikke i skole. Midt i alt det kaos
var plejefamilien et stabilt holdepunkt.
”Min plejefamilie var de eneste, jeg kun
ne tale med om, hvordan jeg havde det.”
Plejefamilien ville gerne give Mie et hjem
igen, og hun begyndte gradvist at tilbringe
mere og mere tid hos dem.
Til sidst flyttede hun tilbage til plejefa
milien, men hendes sagsbehandler sagde,
at hun ikke kunne vende tilbage til sin
gamle skole. I stedet fik hun en plads på
Idrætsakademiet. Umiddelbart var Mie
utilfreds med den beslutning, for hun vil
le tilbage til de venner, hun havde haft en
konflikt med. Men i dag er Mie glad for, at

◎ Mie oplevede, at klassekammeraterne på den
sidste folkeskole, hun gik på, stillede nærgående og
grænseoverskridende spørgsmål. På Idrætsakademiet
føler hun, hun bliver accepteret, præcis som hun er.
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”

Folk her er mega-nice. Vi snakker
alle sammen rigtig godt sammen.

sagsbehandleren skaffede en anden plads
til hende.
”Folk her er mega-nice. Vi snakker alle
sammen rigtig godt sammen. Det er nem
mere at komme ind her. Jeg er ikke den
eneste, der har en diagnose.”
GODE VOKSNE
Undervejs har Mie nemlig også fået diag
nosen ADHD. ”Det var rart at vide, at der
var en forklaring på, at jeg havde så meget
krudt i røven. Det har jeg altid fået at vide.”
Mie har mange års erfaring med omver
denens fordomme over for hende.
”Når folk møder sådan en som mig, kan de
godt tænke ”WTF?” Men det gør de ikke her.
De er bedre til at se mig som den, jeg er.”
Mies plan er at tage folkeskolens af
gangseksamen og derefter HF, så hun en
dag kan blive pædagog, fortæller hun.
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Hun tænker sig om og overvejer, hvad
de andre gode ting ved Idrætsakademiet
er. ”Jeg er sådan en, der godt kan lide at
vide tingene på forhånd.” Derfor passer
det hende godt med en fast kontaktperson,
selvom Mie synes, at hendes kontaktper
son Mikkel kan være irriterende skrap.
Men hun indrømmer også, at det nok er,
fordi han ved, hvad hun har brug for. Mik
kel sørger for, at Mie passer skolen. Ud
over Mikkel har Mie flere andre voksne,
som hun bruger i hverdagen og taler med,
når hun har behov for det.
”I starten var det svært for mig at kom
me til timerne. Men jeg har fået indhentet
et års skolegang. Det er rart at have noget
at lave. Jeg har kun haft én fraværsdag i
hele niende klasse på Idrætsakademiet.”

EN KONSTANT
POSITIV
HOLDNING

Ifølge psykiater Mik Adsersen
er nøgleordene i hans arbejde
på Idrætsakademiet konsistens,
autenticitet og anerkendelse.

M

ik Adsersen er psykiater og en del af det hold på Idrætsaka
demiet, der skal søge at forstå, behandle og støtte de unge
bedst muligt. Han har haft mere end 80 unge i forløb i den
tid, han har været tilknyttet stedet, og han er ikke i tvivl om,
at Idrætsakademiet kan noget særligt.
Mik Adsersen ved, at den psykiatriske behandling bliver lettere, når
man hjælper de unge af med deres stigma. Hvis man er mærket af et
stigma, blokerer dette ofte for at tage imod behandlingen. Derfor er det
centralt – og en af Idrætsakademiets store forcer – at man formår at
kigge forbi diagnose og stigma og få øje på potentialet hos de enkelte
elever.

MERE END DIAGNOSEN
På Idrætsakademiet er budskabet til eleverne klart:
”Det kan godt være, du har oplevet udfordringer på mange områder
af livet, men lad os lige prøve at finde frem til alle de muligheder, der vil
kunne komme til at fungere langt bedre for dig,” forklarer Mik Adsersen.
”Målet er, at den unge går herfra med en fornemmelse af ikke kun at
være en diagnose eller en problemstilling. I mange tilfælde handler det
om at få en grundlæggende forståelse af, hvordan man fungerer og få
en accept af det. Så kan man bedre se på sig selv med milde øjne,” siger
Mik Adsersen.

TRE FOKUSOMRÅDER
Blikket for de unges muligheder og ressourcer har altid været en stor
del af Idrætsakademiets indsats. ”Fokus før og nu har været på de tre
ben: socialt, personligt og fagligt,” forklarer Mik Adsersen.
”Det kan være, at det primære mål skal være at ændre selvforståel
sen, skabe livskvalitet og styrke den personlige formåen, inden man går
i gang med det uddannelsesmæssige. Der er andre elementer, der er lige
så betydningsfulde som det faglige,” siger Mik Adsersen.
”Vi har udvidet målgruppen af børn og unge og taget nogle ind, som
er blevet opgivet af alle andre. Vi har prøvet at favne bredt, og det er

◎ Mik Adsersen er psykiater og har været tilknyttet Idrætsakademiet i
10 år. Han har regelmæssige samtaler med de unge mennesker, der har
været i kontakt med psykiatrien.

11

◎ Bertram, Ralle og Frede – tre drenge i et frikvarter. Når skoledagen er god,
og elevernes indsats anerkendes, får mange elever erfaring med, at de sagtens
kan gå i skole, og ender med at få gode karakterer, når de går ud af grundskolen,
siger psykiater Mik Adsersen.
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”

Det er positivt at fjerne sten foran børnene
og de unge. Det handler om omsorg.

lykkedes rigtig godt. Vi har lagt vægt på at
være understøttende i stedet for at være
præstationskrævende. Det er slet ikke det
samme som overhovedet ikke at være præsta
tionskrævende, men kontakten er i første om
gang det vigtigste. Nogle elever har haft lange
forløb, hvor de slet ikke er kommet i skole. Så
starter de med at have en kontaktpersonsord
ning eller aftaler at møde op i skolen.”

NYE RAMMER
En stor del af de unge på Idrætsakademiet har
negative erfaringer med behandlingssystemet.
Derfor arbejder Mik Adsersen og de andre
fagpersoner, der er tilknyttet Idrætsakademi
et, med en fleksibel, pædagogisk og individuel
tilgang til eleverne: Hvis den bedste opstart
er at besøge den unge derhjemme, så er det,
der sker. Og hvis en samtale bedst foregår
over bordfodbold eller på en gåtur, er der også
muligheder for det.
”Det er meget individualiseret og meget
anerkendende – det er meget besværligt,”
griner Mik Adsersen. Det passer sjældent ind i
et skema eller faste rammer, men når medar
bejdere og elever sammen ser nye muligheder,
kan eleven, der havde mistet tiltroen til egne
evner, få en ny fortælling om og ny forståelse
af sig selv. Det hjælper også, at det i sig selv
kan virke afstigmatiserende at flytte sig fra de
mere traditionelle, kliniske rammer.

CURLING OG ANERKENDELSE
På Idrætsakademiet er begrebet curling po
sitivt ment. Mik Adsersen sammenligner med
curlingforældre, når han taler om, hvordan de
unge på Idrætsakademiet mødes med masser
af omsorg. Især i opstarten
fejes forhindringer
væk fra elev
ernes vej.
”Det
er

positivt at fjerne sten foran børnene og de
unge. Det handler om omsorg,” siger Mik Ad
sersen.
”Det at være meget åben og anerkendende
også i forhold til dem, som ikke passer ind i
standardmodellen, har vist sig at være en god
retning,” siger Mik Adsersen. Anerkendelsen
betyder, at en del unge er blomstret op meget
hurtigere end forventet. ”Det gør de, fordi de
bliver mødt, som de er, og ikke med krav om,
hvordan de skal være. Idrætsakademiet ac
cepterer mange forskellige former for adfærd
og signalerer, at man godt kan rumme den
unge, uanset hvilke symptomer der udfolder
sig. Idrætsakademiets tilgang er en faglig for
ståelse kombineret med blik for det individuelt
unikke.”
Mik Adsersen siger: ”Det har vist sig, at vi
på den måde er med til at bryde et mønster af
fiasko. Modellen er med til at validere dem –
det er en acceptstrategi, vi giver videre – en
anerkendelse af, at ”du er god nok, og der
er meget at bygge videre på”.” På den måde
bliver selvværdet og personlighedsstrukturer
ne bygget op, samtidig med at der er mulighed
for at behandle og dæmpe symptomer, når der
er behov for det.

AFSTIGMATISERING
Mik Adsersen ved, i hvor høj grad mange unge
har brug for en ny, positiv fortælling om sig
selv. ”Mange er utrolig selvkritiske,” siger Mik
Adsersen. ”De går meget op i, om man er nor
mal eller ej, og om man passer ind i en meget
snæver definition af, hvad der er normalt.”
Med andre ord, så er mange af Idrætsaka
demiets elever meget fordømmende over for
deres egne diagnoser. Men også omgivelser
ne stempler hurtigt unge, der ikke
lever op til normerne, minder
Mik Adsersen om.
”Der er den
klassiske stigma
tisering – hvis
man fejler
noget psy
kisk, så er
man gal,
måske
util

regnelig, ikke god at blive gift med, ikke noget
værd på arbejdsmarkedet. Men der er også
den indre stigmatisering, hvor den enkelte
tager den forståelse af psykisk sygdom til sig.”
Idrætsakademiet kan være med til at fjerne
den indre og den ydre stigmatisering, mener
Mik Adsersen. Og det kan gøre en virkelig stor
forskel for den enkelte: ”Når medarbejderne
er anerkendende, så kan de måske få eleven
til at tænke noget positivt om sig selv. Det er
den sneboldeffekt, vi gerne vil have sat i gang.
Vi har set mange elever, som ikke mener, at de
kan gå i skole. Og når vi har anerkendt, at det
kan de jo godt, så er der nogle af dem, der får
12 i alle mulige fag. De kan blive løftet fagligt
ved at blive bragt i en situation, hvor de erfa
rer alt det, de faktisk kan.”

PÅLIDELIGE MEDARBEJDERE
Idrætsakademiets medarbejdere har en stor
del af fortjenesten for elevernes succesop
levelser, ifølge Mik Adsersen. De unge bliver
mødt med den samme holdning og tilgang
hver dag og hos alle medarbejdere, og den
kontinuitet er medvirkende til, at de unge
bryder negative mønstre. Det kræver nemlig
kontinuitet over tid at få genforhandlet sin
identitet og slippe af med stigmaet.
”Kontinuitet er vigtigt – følelsen af, at du
ikke hele tiden skal starte forfra,” forklarer Mik
Adsersen. Mange af de unge har erfaringer fra
psykiatriske afdelinger, hvor en afdeling kan
skifte karakter tre gange i døgnet i takt med,
at forskelligt personale kommer på arbejde.
Den inkonsistens kan forstærke angst og uro.
Derfor sørger Idrætsakademiet for, at alle
elever får en kontaktperson, som har overblik
over den enkeltes forløb, og som følger op på
aftaler og behov. For nogle af de unge bliver
relationen til kontaktpersonen meget afgøren
de og en stor grund til, at den unge udvikler
sig i en positiv retning.
At være konsistent betyder også, at med
arbejderne holder fast i den samme kurs, selv
hvis den unge stritter imod eller gør et eller
andet usmart. Uanset hvad, så bliver de på
Idrætsakademiet mødt med den samme ac
cept og åbenhed.
”Det duer ikke, at eleverne får negativ re
spons. I stedet holder vi fast i, at vi bliver ved
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PSYKIATRI PÅ
IDRÆTSAKADEMIET
Siden 2006 har der på Idrætsakademiet været
tilknyttet psykiatere, som på hver sin måde har
bidraget til den optimale behandling og støtte
til de unge og deres netværk. Voksenpsykiater
Mik Adsersen udgør den ene tredjedel af den
psykiatertrio, som ud over ham tæller børne- og
ungepsykiater Yvonne Korsholm og børne- og
ungepsykiater Birgitte Moltke.

med at satse på deres ressourcer. Ellers kan en enkelt snubletråd kom
me til at være det, der sætter gang i et negativt forløb, som så sætter
gang i en hel kædereaktion.”
Men Mik Adsersen slår fast, at den vedvarende positive tilgang til
eleverne ikke er det samme som at lukke øjnene for, hvilke symptomer
der optræder. Det er vigtigt også at følge den unges psykiske udvikling
nøje.

AUTENTICITET
Den positive holdning kræver noget af alle medarbejderne, siger Mik
Adsersen. ”De skal kunne noget af det samme, så eleverne kan være
ret sikre på at møde den samme positive tilgang hos alle,” siger Mik
Adsersen.
Sammenhæng er vigtig, og kontaktpersonerne sørger for at dele
information om de enkelte elever med resten af personalet. Som Mik
Adsersen siger: ”De er også konsistente, selvom det er forskellige
personer, der tager imod. Det er med til, at de virker overbevisende og
troværdige. Medarbejderne skal kunne være konsistente og autentiske.”
Autenticitet er vigtig, hvis eleverne skal tro på, at medarbejderne vil
dem det bedste, siger Mik Adsersen. ”Det at kunne være personligt til
stede er en forudsætning for, at man overhovedet kommer i nærheden
af at skabe en brugbar kontakt. Alle, der er sårbare, er meget opmærk
somme på autenticitet.”
Desuden skal medarbejderne investere sig selv i arbejdet over lang
tid, siger Mik Adsersen. ”Nogle af de individuelt tilpassede forløb kræver
overordentlig stor tålmodighed. Så medarbejderne skal være villige til at
prøve om og om igen.”

◎ Rasmus ved frokosten, som elever og medarbejdere spiser sammen.
Medarbejdernes positive indstilling og stabile opbakning har stor betyd
ning for elevernes udvikling.
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◎ Det er umuligt at mærke
på Lucas, at han nogensinde
skulle have været ked af at gå
i skole. Læs hans historie på
næste side.

Det skal være rart

at gå i skole
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Mange af Idrætsakademiets elever har ikke været i skole i flere år.
Derfor gør medarbejderne en stor indsats for at hjælpe børn og unge,
som har mistet modet på at gå i skole.

H

vis det er ubehageligt at gå i skole, hvorfor skulle man
ikke holde sig væk? En del af psykolog Stephanie Schous
arbejdsdag går med at hjælpe elever, der har svært ved at
komme i skole.
”Det er vigtigt at kigge på, hvorfor det kan give mening for den enkelte
ikke at gå i skole. Tit handler det om en eller anden form for ubehag i
forbindelse med skolen,” siger Stephanie Schou. ”Vi prøver at dykke ned i
hvert enkelte tilfælde med åbenhed for, hvad der kan være på spil.”
Hun oplever, at der er mange grunde til, at nogle børn og unge bare
ikke kan komme af sted. ”Det er ofte det sociale og det personlige, som
spiller de største roller i skolevægring. Der er udfordringer hos mange af
de elever, der bliver hjemme fra skole. Det kan også være dårlige ople
velser på andre skoler, som påvirker de tanker, eleven gør om sig selv.”
Hos andre hænger ubehaget ved at komme af sted og i skole sam
men med konkrete faglige nederlag. ”Jeg har også talt med elever, som
oplevede, at de ikke kunne følge med i undervisningen på deres gamle
skoler. Det påvirkede deres tanker om sig selv og altså deres personlige
forhold til at gå i skole,” siger Stephanie Schou.

FORSKELLIGE REAKTIONER
”Nogle elever har fundet ud af, at de kan blive væk ved at sige, de er
syge. Andre kan have virkelig svært ved at komme op, eller de sover
dagen væk. Mange af vores elever kan også have problemer med søvn,
og det har indflydelse på deres psykiske velvære. Oveni det kan der
være generelle sårbarheder og psykiske og fysiske dispositioner, der gør,
at man har behov for at få noget ekstra støtte.”
Altså mener Stephanie Schou, at det er meget forskelligt, hvor me
get et ungt menneske bliver slået ud af dårlige oplevelser i skoletiden.
Den ene elev ryster modgang af sig, mens en anden bliver knækket af
præcis den samme oplevelse. Stephanie Schou minder også om, at den
måde, forældrene og de skoler, som de unge kommer fra, håndterer
udfordringerne, også har betydning.
Endelig er skolevægring ikke nødvendigvis konstant. ”Det er fuld
stændig forskelligt fra elev til elev. I en periode kan de godt komme af
sted, men så kan det hele pludselig falde sammen, så de ikke kan kom
me ud ad døren,” siger Stephanie Schou.

LØSNINGER
Når så mange årsager og faktorer spiller en rolle i skolevægring, tror
Stephanie Schou ikke, at der findes en trylleformular eller en standard
løsning. ”Vi bruger meget tid og tålmodighed på at finde ud af, hvordan
vi skaber en bro til skolen,” siger hun.
Hvis en elev har svært ved at komme af sted, kan den allerførste op
start på Idrætsakademiet foregå i hjemmet, fortæller Stephanie Schou.
”Jeg kører meget ud til elever, for vi har gode erfaringer med at tage ud
til eleverne og få dannet en relation.”
Nogle elever skal hjælpes med at komme af sted. ”Mange af eleverne
siger, at det er fedt nok at komme i skole, men det er det der med at
komme af sted, der er problemet. Så bruger vi pædagogisk kørsel, hvor
vi henter den unge og taler sammen undervejs,” siger Stephanie Schou.
Når først der er en kontakt til eleven, kan psykologen, eventuelt sam
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CASE: LUCAS LÆRER
”Det er en supersjov skole, hvor man kan lære
meget. Det er hyggeligt.”
Det er Lucas på 13, der taler. Han kom til Idrætsakademiet for snart to år siden efter en skoletid, som
havde været alt andet end harmonisk. Han er ordblind og blev vred, når han oplevede nederlag, og han
havde det svært både fagligt og personligt. Derfor er
det en bonus for ham, at man på Idrætsakademiet
kigger på elevernes faglige, sociale og personlige
udvikling, for ingen af delene kan stå alene.
”Jeg blev sur og ked af det i en almindelig folkeskole,” fortæller Lukas. Hans vrede gik mest ud
over lærerne og i mindre grad klassekammeraterne.
”Jeg sagde alle mulige ting til lærerne og kastede
engang en stol efter en lærer.”
Lucas prøvede også en særlig læseklasse, men
heller ikke den gav ham skoleglæden tilbage. Nu er
han glad for lærerne på Idrætsakademiet. ”De er
søde og rare, og man kan tale med dem alle sammen
om alt. Hvis man for eksempel har nogle problemer,
kan man tale med lærerne. Og de hjælper virkelig én.”
Lucas kommer godt ud af det med de andre
elever; de er her alle, fordi de har forskellige udfordringer. ”Men det er ikke noget, vi taler om.”
Lucas følger for det meste undervisning på
sjette klasses niveau, men har også glæde af den
differentierede undervisning, som Idrætsakademiet
tilbyder. Hans niveau i matematik svarer til ottende klasses niveau. ”Hvis jeg selv skal vælge, hvad
jeg skal være, når jeg er voksen, så skal det være
noget med matematik,” siger han.

men med en kontaktperson, tale med eleven om, hvordan vedkommen
de kan hjælpes til at møde i skole.
”Mange af vores elever er i teenagealderen. Så det giver mening
at få dem involveret i, hvordan vi kan få dem af sted,” siger Stephanie
Schou. Det er hendes erfaring, at de fleste elever er glade for at få
hjælp til at komme i skole. ”De fleste af de elever, jeg har talt med, ved,
at det ville være bedst for dem at komme af sted, men de ved ikke selv,
hvorfor de ikke kan. De har lyst til, at det skal være anderledes, men de
ved ikke, hvordan de skal ændre situationen. Det er det, vi sammen med
eleven prøver at finde ud af.”

◎ Undervisning på Idrætsakademiets
skoleafdeling. Her er alder kun et tal
– eleverne undervises efter niveau.
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TRYG VED SKOLEN

SKOLEVÆGRINGENS
MANGE ASPEKTER
Når en elev har eller har
haft skolevægring, har
Idrætsakademiet blik for, at
der kan være mere end blot
skolevægring på spil.
Der er en lang række forskellige diagnostiske forklaringer på, hvorfor nogle børn og
unge ikke kommer i skole, og
de psykiske lidelser kan være
medvirkende årsager til skolevægring: Nogle børn og unge
med psykiatriske diagnoser
kan have ”eksekutive vanskeligheder”, dvs. at de har svært
ved at organisere sig og tage
initiativ til at komme i gang
med dagen – tage tøj på, spise
morgenmad, finde overtøj osv.
Børn og unge med autismespektrumforstyrrelser, depression
eller angst har ofte også store
udfordringer med at komme af
sted og i skole. Ved skizofreni
kan der opleves negative symptomer som manglende energi,
initiativløshed og social tilbagetrækning, og det kan også
føre til vanskeligheder med
at komme i skole. Desuden er
mobning eller social isolation en
almindelig, medvirkende faktor.
De ovennævnte lidelser
og problemstillinger kan altså
komme til udtryk som skolevægring, men det er den
underliggende problemstilling,
der skal adresseres. Derfor gør
Idrætsakademiet en indsats
for at finde frem til den rigtige
pædagogiske tilgang til hver
enkelt af de elever, der har skolevægring, og der skal oftest
en flerstrenget behandling til.
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For de fleste elever er tryghed et nøgleord,
forklarer Stephanie Schou. ”Vi bruger meget
krudt på at skabe et tilhørsforhold, så man
kender nogen på skolen.”
For andre elever handler skolevægringen
om, at de er hunderædde for at komme af
sted. ”Jeg havde en pige, der kæmpede med
angst. Hun fik det fysisk dårligt. Nogle dage
kunne hun komme af sted, andre dage kun
ne hun ikke. Før i tiden var hendes strategi
at sige, at hun var syg. Jeg talte med hende
om, hvad der var hendes egne tanker, og
hvad der var angsttanker. Så kunne hun
mærke, hvornår det var angsten, der dikte
rede, hvad hun gjorde. Og så lavede vi små
øvelser som at gå ned mod bilen og mærke,
hvordan det føltes. Altså klassisk ekspone
ringstræning,” fortæller Stephanie Schou.
Fordi tryghed betyder så meget, kan elever
på Idrætsakademiet sidde ved afskærmede
arbejdsstationer, hvis de har behov for det.
De kan også sidde med høretelefoner i ørerne,
hvis det hjælper på koncentrationen. Andre
bliver undervist i mindre grupper eller sidder i
rum for sig selv. Det er også med til at skabe
tryghed, at de voksne – både lærere og andre
medarbejdere – altid er i nærheden, også i
pauserne.
For næsten alle elever gælder det, at det
hurtigt bliver lettere at komme i skole, når
de først er kommet i gang på Idrætsakade
miet. ”Ofte er problemet ikke selve det at
være i skolen, men det er alle tankerne om,
at man ikke kan klare det, der er problemet.
Når de starter hos os, oplever mange, at
når man først kommer af sted; så begynder
ubehaget ved at være i skole lige pludselig
at dale.”

BLIK PÅ FREMTIDEN
Lysten til at gå i skole hænger sammen med
de enkelte unges drømme og visioner.

◎ Bertram vinder i Uno. Det sociale
og det personlige er lige så
vigtige elementer som det faglige
på Idrætsakademiet.

”Fælles for alle eleverne er, at de har
nogle drømme om noget, de vil og skal med
deres liv. Så taler vi om, hvad det er, der står
i vejen for deres drøm,” fortæller psykologen.
”Det har altid været en af vores værdier
på Idrætsakademiet at have fokus på de
interesser og ressourcer, der findes, og som
kan udvikles. Det handler om at finde ud af,
hvilken nøgle der skal bruges. Vi kan vælge
at lave en aktivitet, som den unge er god
til. På den måde kan man holde fokus på de
styrker, som de unge ellers kan komme til at
glemme lidt.”
Uanset, hvad der står i en elevs sagsak
ter, så har de alle sammen mulighed for at
vokse, lære nyt og udvikle sig, og det skal
både medarbejdere og elever have blik for,
mener Stephanie Schou.
”Eleverne er jo mere end deres diagnoser,
og selvom en elev måske har ADHD, kan de
sagtens have en stor læringskapacitet og
været meget intelligente. Omvendt skal vi
ikke lukke øjnene for, at ting kan være svære
for den enkelte elev,” siger Stephanie Schou.
”For dem er det også vigtigt at forstå, hvad
diagnosen er, og hvorfor de har nogle udfor
dringer, som andre ikke skal kæmpe med.”
Endelig er skoledagene på Idrætsaka
demiet tilpasset de enkelte elever. Dermed
bliver selve skoledagen så ufarlig som mulig.
”Vi er gode til at gå individuelt til værks. Vi
strukturerer et skema, der er individuelt til
rettelagt og tager udgangspunkt i de unges
ønsker, samtidig med at vi har et realistisk
fokus på, at forandring kræver tid. Så vi
ruster eleverne til, at det tager tid.”
Uanset hvad det kræver, så gør Idræts
akademiet det, der skal til for at få eleverne
til at komme i skole: ”Vi har været utrolig
kreative med mange af vores løsninger,” slår
Stephanie Schou fast.

FORSKNING I
SKOLEVÆGRING
Stephanie Schou er blandt andre inspireret af en
anden psykolog, Frederikke Skaaning Knage, som
forsker i skolevægring. Frederikke Skaaning Knage
undersøger skolevægring som et komplekst fænomen. I sin forskning fokuserer Frederikke Skaaning
Knage på de unges gode grunde til ikke at ville i
skole, og på den måde er det ambitionen i forskningsprojektet at forstå skolevægring som en meningsfuld handling snarere end et symptom på
underliggende psykopatologi. Udgangspunktet er
at inddrage de unges perspektiver på, hvorfor de
ikke vil i skole, i stedet for blot at se skolevægring
som et symptom på en psykisk lidelse, for eksempel autisme. Frederikke Skaaning Knage peger på,
at der ofte er flere samvirkende kræfter i spil, når
en elev bare ikke kommer i skole. Forskningsprojektet handler netop om at forstå, hvad det er for
samvirkende kræfter, der kan gøre sig gældende i
tilfælde af skolevægring.

◎ Psykolog Stephanie Schou er cand.psych.aut. fra Københavns Uni
versitet. Hun har arbejdet på Idrætsakademiet siden 2011 – med en
kort afbrydelse på halvandet år. Hendes arbejdsdage er meget variere
de: Hun har samtaler om alverdens problemstillinger med eleverne, og
derudover har hun fokus på samarbejdet med familierne, bl.a. gennem
forældrerådgivning. Hun er tit med til møder i psykiatrien, og hun er
med til at tage imod de nye elever for at finde ud af, hvordan de hver
især får den bedst mulige start på skolen. Hun skriver statusrapporter
og inddrager eleverne, når rapporterne skal skrives, så man sammen kan
finde ud af, hvilke områder der skal arbejdes med.

CASE: FREDES HISTORIE
Efter et par dårlige år i almindelige folkeskoler
holdt Frede stort set op med at komme i skole. I
dag er han 13 år og i gang med at tage syvende
klasse på Idrætsakademiet. Og han er glad.
”Før blev jeg mobbet. Jeg har gået på to andre
skoler, inden jeg kom her. Jeg var nærmest bange for at gå ud ad døren for at tage i skole. Jeg
holdt op med at tro på, at det hjalp at tale med
de voksne om det. Men her kan jeg regne med min
kontaktperson Robin. Jeg klarer mig okay godt i
timerne, og jeg har fået mega-gode venner, som
jeg også ser uden for skolen. Her kan du være lige
den, du er, uden at folk kommenterer på det. Du
kan være lige den, du har lyst til at være.”

◎ Frede har fået skoleglæden tilbage, takket være gode
kammerater og kontaktpersoner som læreren Robin Petersen.
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NATURFAG
gjort spændende

Den store verden bliver vedkommende, og naturfag
bliver spændende, når Silje Juul Nyhus underviser
på Idrætsakademiet.

H

vor sidder hjertet? Hvad er en cel
le? Og hvordan hænger CO2-ud
slip sammen med en guldring?
Alt det ved Silje Juul Nyhus, som under
viser i naturfag på Idrætsakademiet. For
hende er det en hjertesag at gøre fagene
spændende for eleverne.
”Jeg elsker jo selv de fag,” siger hun.
Hun underviser i alle naturfagene: Geo
grafi, biologi, fysik og kemi, og det giver
mening at have samme lærer i alle fagene,
fordi Idrætsakademiets elever arbejder
hen imod eksamen i alle fagene. Naturfag
er nemlig eksamensfag, men de forsvinder
ofte fra skemaet, hvis en elev ikke følger
undervisningen i en almindelig folkeskole.
Derfor har mange af eleverne ikke haft na
turfag før.
På Idrætsakademiet er skoleafdelingen
blevet smittet med Siljes begejstring. Silje
spørger Anna fra udskolingen, hvad det
mest spændende emne i naturfag er. ”Cel
ler,” siger Anna og griner.
”Det elektromagnetiske spektrum,” si
ger en anden elev, Rasmus.
Emma er i gang med at tage naturfag på
10. klasses niveau. Hun har også en kom
mentar: ”Silje er en virkelig god lærer. Hun
gør det virkelig spændende.”
VANSKELIGT STOF
Silje ved, at hun skal gøre en indsats, så det
teoretiske stof for alvor giver mening for
eleverne.
”Fotosyntesen er let at forklare – men
man forstår jo ikke nødvendigvis, hvordan
grønne planter fungerer, bare fordi man
forstår teorien i fotosyntesen,” siger Silje.
Hun underviser op til 10-12 elever ad
gangen i et roligt, lyst lokale, og hun bru
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ger tid på at lave powerpoints, så der hele
tiden er billeder og figurer, der uddyber og
forklarer stoffet. Hun finder også på andre
visuelle midler, der forklarer sammenhæn
ge i naturens verden.
”Jeg prøver at forklare stoffet så sjovt
som muligt.” Silje har for eksempel for
klaret hjertekredsløbet ved at tegne hjer
te-kar-systemet på en hvid T-shirt, så det
bliver helt tydeligt, hvor i kroppen organer
ne sidder.
SAMMENHÆNG
Et overordnet mål med naturfagene er at
give eleverne en fornemmelse af, at verden
hænger sammen. Derfor forklarer Silje,
hvordan kræftsygdomme arbejder, når hun
taler om menneskets celler. Og når hun un
derviser i metaller, fortæller hun, hvorfor
udvinding af guld medfører CO2-udslip.
”Det handler om at bruge hverdagsord.
Når eleverne kan genkende noget fra de
res eget liv, synes de, at det er spændende.
Udenadslære er ikke interessant. Vi drager
også paralleller til andre områder i sam
fundet. Vi talte for eksempel om politik,
da vi talte om gift i drikkevandsboringer.
På den måde kommer eleverne til at forstå
den verden, de lever i.”
Det handler om at vække nysgerrighed,
siger Silje. ”Da vi havde om DNA, kunne
eleverne slet ikke holde op med at stille
spørgsmål. Det samme med evolution og
udvikling af nye arter.”
Ikke kun eleverne er glade for Siljes un
dervisning på Idrætsakademiet. Silje ople
ver, at hun selv udvikler sig både fagligt og
pædagogisk. ”Det relationelle er fantastisk,
og jeg lærer meget.”

◎ Silje Juul Nyhus har illustreret hjerte
kredsløbet ved at tegne organer og
blodets baner på en hvid T-shirt.

◎ Silje Juul Nyhus har en kandidatgrad i
engelsk med biologi. Desuden har hun læst
et år på psykologi, et år på biologi og et
år på kemi i Norge. Hun har undervist på
Idrætsakademiet i to år.
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GOD
KONTAKT
FÅR ELEVERNE TIL AT UDVIKLE SIG

24

Nogle gange starter samtalen klokken otte om
morgenen, når en kontaktperson og en elev sidder
sammen i en Fiat på vej til Idrætsakademiet. Alle
elever på Idræts- og Uddannelsesakademiet har
kontaktpersoner, som har overblikket over de
enkelte elevers skemaer og behov.

D

orte er lærer, ansvarlig for dansk på mellemtrinnet og kontaktperson for
syv elever i Idrætsakademiets skoleafdeling. Ved frokosttid står hun med
mobiltelefonen i hånden. Den formiddag har hun haft en sms-udveksling
kørende med en mor siden kl. 7.30 om morgenen, fordi en af eleverne
bare ikke kunne komme af sted og i skole.
Sms’erne fortsætter, for det er vigtigt som kontaktperson at være tilgængelig.
”Jeg slukker kun telefonen, når jeg går i biografen,” siger Camilla Antonisen
fra STU-afdelingen. ”Alle har en kontaktperson, og alle kan få fat på mig, også i
min fritid.”
Hvis en elev for eksempel ringer om småting midt om natten, så tager kon
taktpersonen en snak om, hvornår det er okay at ringe. Men det er vigtigt at
have den forbindelse mellem elev og kontaktperson.
”Relationen er ofte det, der får tingene til at lykkes,” siger Camilla Antonisen.

DEN RIGTIGE KEMI

◎ Frede har en kørselsordning, så han bliver hentet
hver morgen i hjemmet i Solrød og kørt hjem igen
bagefter. Køreturene danner ramme om mange
gode samtaler, og i dag var det socialpædagog
Mikkel Oddershede Nielsens tur.

Kontaktpersonen skal være den helt rigtige til den enkelte elev. Kemi spiller en
stor rolle, og en elev kan sige fra, hvis de ikke svinger med en bestemt kontakt
person. Medarbejdere og ledelse på Idrætsakademiet er opmærksomme på, at
mange elementer, også køn, kan spille en rolle for de enkelte elever. ”Der kan
være nogle, der har dårlige erfaringer med det ene eller det andet køn,” fortæller
Camilla Antonisen.
Kontaktpersonen skal i det hele taget lære det unge menneske godt at ken
de. Det handler meget om at se og sætte ord på, hvad den enkelte elev er god til
ved for eksempel at sige ”Det kan jeg se, at du kan,” hvis den unge tvivler.
Nogle af kontaktpersonernes opgaver er at finde den rigtige måde at hjælpe
eleverne videre. Som kontaktperson har idrætslæreren Robin Petersen for ek
sempel matchet en psykolog til en elev. Eleven har angst, en Aspergers-diagnose
og tænker meget rationelt. Derfor skulle han have en psykolog, der gik meget
logisk og forklarende til eleven.

MANGE MULIGHEDER
På Idrætsakademiet er der en stemning af, at det meste kan lade sig gøre – at
tilværelsen har mange muligheder. Læreren Martin Kristiansen fremhæver dette,
når han siger: ”Der er ikke så mange begrænsninger her. Hvis man får en god idé,
så kan det som regel lade sig gøre. Der er plads til store armbevægelser og til at
prøve ting af.”
Camilla Antonisen er enig. ”Der er frihed under ansvar.” Hun nævner også den
anerkendende stemning, der præger huset. Ledelsen anerkender medarbejderne,
som anerkender eleverne. Det er alt sammen med til at skabe gode, personlige
kontakter. ”Og det er særlig dejligt, når eleverne anerkender os,” siger Camilla
Antonisen.
En elev har indtastet Camillas telefonnummer på sin egen telefon, så der på
skærmen står ”Camilla, den skønneste lærer”, efterfulgt af en smilende gris. Det
gør man kun, hvis der er en god relation til kontaktpersonen.
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SAMTALER MED FOKUS PÅ

RESSOURCER

RESSOURCER OG
RECOVERY
Idrætsakademiet har en
”recovery-orienteret” tilgang
til unge med en psykiatrisk
diagnose. Recovery er et
forholdsvist nyt begreb inden
for psykiatrien og betyder
”at komme sig”. Grundtanken
er, at det er muligt at leve et
tilfredsstillende, optimistisk
og værdifuldt liv også med en
psykiatrisk diagnose.
Recovery er en individuel
proces – det vil sige, at recovery ikke har en facitliste
eller en målstreg. Recovery
er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at diagnosen
fjernes, og at man genoptag
er den samme hverdag som
før diagnosen. I nogle tilfælde kan en diagnose fjernes,
og symptomer reduceres, og
for andre vil recovery betyde,
at man kan komme sig delvist, komme videre i livet og
finde ny mening.
I recovery er der fokus på
individuelle ressourcer, som
giver muligheder og håb for
fremtiden, og på den unges
unikke viden om sine egne
symptomer, ønsker, erfaringer
og livssituation.
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Tillidsfulde samtaler mellem medarbejdere og elever på
Idrætsakademiet er en meget vigtig del af indsatsen og
samtidig en nøgle til at låse op for de ressourcer, som også
kan ligge skjult i en diagnose.

M

ange af de mennesker, som vi i dag
hylder som store, kreative bega
velser eller tænkere, var ikke som
de fleste. De var unikke og forstod
at bruge deres særligheder konstruktivt. Det
lader Idrætsakademiet sig inspirere af i forhol
det til eleverne.
”Vi vil gerne vende en diagnose på hovedet
og trække de ressourcer, der ligger gemt i en
diagnoses symptomer, frem i lyset, for de kan
give helt særlige evner,” siger Idrætsakademi
ets stifter og direktør Charlotte Friedrichsen.

LIGEVÆRDIGHED
Helheden er vigtig, og den unges indre res
sourcer og ressourcerne i den unges miljø skal
ses i sammenhæng, så ingen muligheder for
læring og udvikling overses.
Et vigtigt redskab, når den unges ressour
cer skal i spil, er elevsamtalerne. Det gælder
både de uformelle og spontane samtaler og
de mere strukturerede, som foregår cirka
hver tredje uge. De uformelle samtaler mel
lem medarbejdere og elever kan foregå i en
bil eller på en gåtur, hvor alt det formelle
er pillet ud af situationen, så det ikke bliver
klinisk.
Den afslappede ligeværdighed er vigtig,
mener Charlotte Friedrichsen. Så er der skabt
de bedste betingelser for udviklingsoriente
rede samtaler, der også kan fokusere på res
sourcerne i diagnoserne. ”I relationen mellem
kontaktperson og elev kan man arbejde med
eksternalisering. Det vil sige, at man kan tale

om, at eleven har symptomer på ADHD, men
at symptomerne ikke er eleven.
”Målet er at kaste lys over, hvordan den
unge kan lære at få øje på sit potentiale i
stedet for at lade sig begrænse. Gennem åbne
spørgsmål i en respektfuld, ligeværdig samtale
kan medarbejderen hjælpe den unge til selv at
få øje på de muligheder og styrker, som diag
nosen også kan rumme.

MÅL OG MULIGHEDER
De faste elevsamtaler mellem kontaktperson
en og den unge er præget af samme åbenhed
og nysgerrighed, men handler om den unges
læring og trivsel. Det er i det forum, at der ta
les om fokuspunkter, målsætninger og evalue
ring – både på kort og længere sigt. Ofte kan
den unge have en forventning om, at samtalen
vil tage udgangspunkt i det, der ikke fungerer.
Men på Idrætsakademiet er det potentialer
og ressourcer, der er i fokus. Den enkelte unge
bliver mødt med en forventning om, at han
eller hun kan tage et medansvar og kan byde
ind med forslag til deres egen udvikling. Det gi
ver lyst til at engagere sig, og samtalen får en
helt anden dynamik. Ofte vil den unge være en
mere aktiv deltager i samtalen end ellers, for
samtalen bliver meningsfuld for den unge, når
han eller hun oplever at have indflydelse på sin
egen livssituation.
På den måde kan Idrætsakademiet re
spektfuldt og nænsomt bidrage til udvikling
– fordi det er ressourcerne og ikke begræns
ningerne, som er i fokus.

”

Vi vil gerne vende en diagnose på hovedet
og trække de ressourcer, der ligger gemt i
en diagnoses symptomer, frem i lyset, for
de kan give helt særlige evner.

◎ Anna smiler. De gode sociale relationer
skaber en god stemning på Idrætsakademiet.
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Krop og sind
Fysisk aktivitet er gavnlig på en lang række psykiske, mentale
og læringsmæssige områder, og derfor tilbydes de unge på
Idrætsakademiet en vifte af muligheder for at bevæge sig.
Udgangspunktet er anerkendelse af og viden om, hvordan
fysisk aktivitet kan påvirke det mentale positivt.

◎ Vitus laver armstrækninger.
Crossfit kræver meget lidt ud
styr og bruger kroppens egen
vægt i mange af øvelserne.

F

ysisk aktivitet og bevægelse fylder meget på Idrætsakade
miet. På skolen er der et lille fitnesslokale, et nyindrettet yo
galokale, basketball, trampolin og meget mere. Oven i det
foregår idræt og fysisk aktivitet i forskellige sportshaller, centre
og klubber, hvor der er de bedste faciliteter. Flere gange om dagen
køres der til forskellige træningscentre, fodboldbaner, ridecentre
og mange andre steder.
Der er mange grunde til det store fokus på fysisk træning på
Idrætsakademiet. Ved fysisk udfoldelse kan man øge kropsbe
vidstheden og give redskaber til at flytte fokus fra hovedet og ned i
kroppen. Eleverne kan opleve et øget fysisk velvære, større krops
lig selvtillid og et mere positivt selvbillede af egen krop.
Træning påvirker også psyken på det kemiske plan – fysisk ak
tivitet stimulerer hjernen til at udskille signalstoffer og hormoner.
Erfaringer viser, at man kan bruge fysisk aktivitet som et supple
ment til den øvrige behandlingsindsats – for eksempel til at aflede
tanker eller til at dæmpe selvskadende impulser.
BYGGESTEN TIL IDENTITETEN
Fysisk aktivitet og idræt tilbyder et nyt område og nogle nye sociale
rammer, hvor eleven kan søge og afprøve sin identitet. I idrætten
skabes en anden kontekst, hvor der gælder andre regler end de
sædvanlige. Eleverne kan derigennem afprøve og spejle sig i andre
rammer og opdage nye ressourcer hos sig selv. Styrke, fleksibilitet,
udholdenhed – disse elementer dukker op og bliver til en del af
identiteten, når de træner. En elev kan måske mærke, at han eller
hun bliver fysisk stærkere, og den oplevelse kan smitte af på psyken.
Bare det at have træningstøj på påvirker også identiteten i po
sitiv retning, ligesom der ligger store identitetsmæssige gevinster
ved at se sig selv som en elev, der går på en idrætsskole frem for
en ”specialskole”. På den måde kommer idrætten til at spille en
rolle i afstigmatiseringsprocessen. Idræt er noget normalt, og
alle eleverne er lige, når de træner crossfit eller spiller basketball.
Idrætten udvisker ulighed, forskelle og diagnoser.
Fysisk aktivitet er ikke noget mirakelmiddel i sig selv, men det
er en rigtig god metodisk tilgang, som selvfølgelig skal anvendes
sammen med alle de andre behandlingsformer.
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◎ Fysioterapeut Heidi Kynde Nielsen og pædagog Andreas Pedersen træner sammen med de fire drenge Mikkel, Ralle, Vitus og Robin.

Endelig handler det også om at få indlejret nogle gode vaner i
forhold til fremtiden og forebygge livstilssygdomme.
FORSKELLIGE IDRÆTSDISCIPLINER
Der er altid et stort udvalg af træningsformer på Idrætsakademiet.
På den måde får så mange som muligt lyst til at deltage, og det
er meget forskelligt, hvilke træningsformer forskellige unge har
glæde og gavn af. En pige med spiseforstyrrelser eller en ung med
behov for øget kropsbevidsthed kan for eksempel have glæde af
yoga eller dans, hvor man arbejder mere med balance, flow og ko
ordination og på at mærke kropslige fornemmelser.
Andre kan have glæde af hård fysisk træning. Unge med
ADHD kan opleve den effekt, at de får lettere ved at holde fokus,
og at deres arbejdshukommelse og indlæring bliver forbedret af
træningen, fordi fysisk aktivitet blandt andet kan dæmpe ubehag
og uro.
Idrætsakademiet råder over mange idrætsfaglige lærere, så der
er en stor alsidighed i idrætsundervisningen. Der er også mulig
hed for at hyre eksterne undervisere, hvis eleverne får interesse
for en ny træningsform. For eksempel er der kampsport med en
ekstern underviser hver anden uge, fordi der var interesse for det.
LIV OG TRIVSEL
Eleverne kan ikke nøjes med at træne – de skal også vide noget om
sundhed og blive mere bevidste om deres eget helbred.
Manglende energi er en udfordring for mange unge, og årsa
gerne er mange: Dårlig søvn, dårlig kost, teenageliv i almindelig
hed, det er sidst på ugen ... Mange ting spiller ind, og det arbejder
elever og lærere på Idrætsakademiet med.
Derfor er faget ”Liv & Trivsel” på skemaet. Her taler lærere
og elever om økologi, ernæring, indkøb, måltidsplanlægning og
madlavning. Et par gange om ugen bliver der bagt eller lavet små
retter i køkkenet.
Hver dag får eleverne på Idrætsakademiet tilbudt sund og va
rieret mad til morgenmad og frokost. Den rigtige kost er med til
at hjælpe de unge til at bevare koncentrationen og energien, så de
kan deltage aktivt i skoledagen.

Mellem måltiderne er der altid brød og knækbrød, frugt, kaffe
og te. Og til frokost er der forskellige grøntsager, en varm ret og
pålæg. Nogle af de unge er forsigtige over for at prøve især de
sunde fødevarer, men med tiden får de fleste mere lyst til at spise
sundt og varieret.
KOST OG SUNDHED
I faget ”Kost & Sundhed” får eleverne teoretisk og praktisk under
visning i form af prøvesmagninger, eksperimenter og undersøgel
se af forskellige emner, som de unge er optaget af. Energidrikke
og deres høje koffeinindhold, proteiner, fastfood, alkohol og søvn
er bare nogle af de emner, der er blevet diskuteret.
Sukker er ikke forbudt, og den sidste fredag i måneden holder
Idrætsakademiet fødselsdag for alle de elever, som har haft fød
selsdag i den pågældende måned. Der er heller ikke rygeforbud på
skolen – et decideret forbud ville skabe mere fravær og modstand.
Derfor er der et rygeskur, og rygning og dens konsekvenser bliver
taget op i undervisningen.
Desuden taler lærerne med eleverne om brug af stimulanser
– uden løftede pegefingre, men med respekt for udfordringer og
manglende viden.
MILJØ
Skolen skal være et sted, hvor eleverne har lyst til at være. Derfor
prøver Idrætsakademiet at skabe et godt og sundt miljø, både fy
sisk og psykisk. Eleverne inddrages i at skabe attraktive rammer,
der er nultolerance over for mobning, og eleverne tages med på
råd med hensyn til indretning, aktiviteter og udsmykning. Lærer
ne lytter til elevernes ønsker til mad og drikkevarer – uden at gå på
kompromis med en sund livsstil.
Målet er, at eleverne på skolen bliver rustet med viden og erfa
ringer og bliver præsenteret for sunde muligheder, som de lærer
at kunne lide. I sidste ende kan de sunde muligheder blive til sun
de vaner, som eleverne tager med sig videre i livet.
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TRANSFEREFFEKT
Når en elev oplever, at fysisk træning har en
positiv effekt på psyken, er der tale om transfer
effekter: At man ved at arbejde med et område
kan mærke en gavnlig effekt på et andet område.
Gevinsten overføres fra et område til et andet.

IDRÆTSTILBUD PÅ
IDRÆTSAKADEMIET
Svømning
Crossfit
Fodbold
Yoga
Dans

Kampsport
Basketball
Ridning
Rideterapi
Trampolin

Parkour
Personlig træning
Diverse holdsport
og meget andet

Krop, sanser og motorik

E

n af de motionsformer, som Idræts
akademiet tilbyder, er MBT – mo
torik, bevægelse og træning – som
Heidi Kynde Nielsen står for.
En ganske almindelige fredag har
Heidi to lidt fredagstrætte piger, Cecilie
og Louise, fra skoleafdelingen til en time i
MBT.
”At træne motorikken er med til at skabe
nye forbindelser i hjernen, fordi man bliver
stillet nye opgaver, så hjernen udvider sit
netværk. Hjernens kapacitet bliver udvi
det,” lover Heidi Kynde Nielsen.
Alle smider skoene, og Heidi tager fat
på at træne koordination. Der er øvelser,
hvor pigerne skal gøre noget med den ene
hånd og kaste en bold med den anden. Og
der er øvelser, hvor pigerne skal løbe rundt
i lokalet, mens de kaster bolde eller ærte
poser. Der er masser af forløsende grin. Pi
gerne koncentrerer sig om at gribe bolde
ne og glemmer alt andet end øvelserne. De
griner og falder over deres egne ben, når
de forsøger at få fat i boldene.
”Pludselig er vi alle på samme niveau.
Det skaber tryghed,” siger Heidi. ”Vi er
sammen om noget uden at tænke på, hvad
andre tænker.”
SANSER OG MOTORIK
Øvelserne er designet til at påvirke sanser
ne og motorikken. ”Nogle gange har san
serne brug for at udvikle sig,” siger Heidi.
Hun taler om, at sanserne hos nogle men
nesker ikke er i stand til at sende de kor
rekte beskeder til hjernen: Ser øjnene for
eksempel en bold, skal hånden række ud
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pigerne, for øvelserne er med til at træne
hjernen i at sortere i de indtryk, den får.
”Hvis du lige har været i gang med at træ
ne motorikken, så har du oplevet en masse
forskellige sansestimuli. Bagefter falder
dine sanser til ro, og du har lettere ved at
sidde stille og koncentrere dig om for ek
sempel en matematikopgave.”

◎ Fysioterapeut og træner Heidi Kynde
Nielsen tilbyder alsidig fysisk træning og ind
retter altid sine timer efter elevernes ønsker
og behov.
efter og gribe bolden. Men hvis sanserne
ikke er helt udviklede, får hånden beske
den for sent. Det gør det svært for kroppen
at fungere optimalt: Den ved ikke, hvordan
den skal reagere i forskellige situationer,
og det kan give uro, koncentrationsbesvær,
motoriske vanskeligheder eller ubehag.
Disse problemer kan afhjælpes med
de sanseøvelser, som Heidi træner med

AFSLAPNING
Sidst i timen er der massage og afspæn
ding. En elev ligger på maven på en
yogamåtte, mens en anden triller en pigget
bold på størrelse med en fodbold på den
andens krop. Med boldene bliver massage
mulig uden direkte berøring, som for nog
le elever kan være vanskelig. Og så sætter
boldenes pigge gang i blodomløbet, så
musklerne slapper af.
Motorik, bevægelse og træning tilrette
lægges efter de enkelte elevers behov og
grænser. ”En meget socialt udfordret elev
kan have behov for enetimer til at starte
med, og så er det også i orden. Tit ændrer
jeg planer i sidste sekund. Nogle gange
er det ren omsorg, der skal til. Omsorg og
nærvær,” fortæller Heidi. Hun er ved at
indrette et hyggerum, hvor eleverne kan få
lov til bare at slappe af.
Efter træningen er pigernes fre
dagstræthed næsten forduftet. For Heidi er
det succes at se eleverne være fokuserede,
motiverede og engagerede. ”At se dem bli
ve ved med øvelserne, samtidig med at vi
har det sjovt. At de kan være sammen og
lære hinanden at kende på en god måde.
At se, at de får god energi.”

◎ Robin bruger kalk på hænderne, så
han får et sikkert greb om redskaberne
til crossfit.

◎ Først er der opvarmning, så er der WOD – Workout
Of the Day. Vitus er i gang med vægtstangen, og i bag
grunden har Mikkel fået varmen og har smidt trøjen.
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FOD UNDER EGET
For unge voksne, der har brug
for støtte i hverdagen,
skaber et trygt og
omsorgsfuldt boprojekt
en tryg base.

E

mma er 21 år og i efterværn. Hun er
en af dem, der har fået en bolig i en af
Idrætsakademiets lejligheder. For hende
er det perfekt at bo for sig selv og sam
tidig vide, at nogen passer på hende. Idræts
akademiet tilbyder bo-selvprojekter til unge,
der ønsker en selvstændig boligform, men som
stadig har brug for støtte og hjælp i hverdagen.
Den støtte og hjælp kan de medarbejdere,
som også er tilknyttet Idrætsakademiet til
daglig, tilbyde. For de unge, som også går på
STU eller i skole- eller dagbehandlingstilbud,
betyder det, at der skabes en helhed i deres
hverdag. De har færre, men stærkere og mere
trygge relationer til de medarbejdere, som skal
hjælpe dem.

LEJLIGHEDER TIL UNGE
Emma har boet i en af Idrætsakademiets
lejligheder på Nørrebro i to år. Hun roser sin
lejlighed og siger, den er indrettet hyggeligt.
Men hun er især glad for sine kontaktpersoner
på Idrætsakademiet: Der er altid nogen, hun
kan snakke med, når hun har brug for det.
”Jeg bor alene, men der er tryghed. Så der
er både selvstændighed og tryghed.”
Emma nævner, at det er dejligt at bo et
sted, hvor der ro omkring hende: ”Det betyder

HVAD ER EFTERVÆRN?
Efterværn er tilbud til unge i alderen 18-22 år. Hjælpen har til formål at
bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse og herunder
have fokus på at understøtte den unges uddannelse og beskæftigelse
samt øvrige relevante forhold, for eksempel anskaffelse af selvstændig
bolig.
Efterværn kan tilbydes unge, som frem til det 18. år har været omfattet af en foranstaltning efter reglerne om særlig støtte til børn og
unge, enten i form af en kontaktperson eller i form af anbringelse uden
for hjemmet.
Kilde: Ankestyrelsen
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meget. Det er rigtig hyggeligt, og det er første
gang, jeg har haft mit helt eget sted. Det giver
en stor ro og en følelse af at have min egen
lejlighed. Det gode er, at man har sit privatliv.
Medarbejderne giver mig plads, og det funge
rer fint for mig at bo alene.”
Idrætsakademiets lejligheder er som ud
gangspunkt alle centralt placeret i København,
og de ligger i helt almindelige boligkomplekser.
Støtten og hjælpen til den unge tilrettelægges
individuelt og helt fleksibelt, hvilket betyder,
at den kan variere fra dag til dag efter behov.
Den kan også aftales helt fast, hvis den unge
trives bedst med det. Det er afgørende, at de
unge føler sig støttet præcist i det omfang og
på de tidspunkter, hvor de har brug for hjæl
pen. På den måde bliver de trygge og får tillid
til deres kontaktpersoner, og det giver mod
til at være selvstændig og prøve kræfter med
alle aspekter af det med at bo alene og klare
sig selv.

HÅRD START PÅ LIVET
Emma er i gang med en STU-uddannelse, som
hun tager på Idrætsakademiet. I dette seme
ster har hun timer på Idrætsakademiet, og
derudover følger hun to HF-enkeltfag gennem
KVUC. I resten af tiden har hun et fritidsjob,
ser sine veninder, træner og har en kæreste.
Et tætpakket, meningsfyldt ungdomsliv.
Men tidligere var hendes tilværelse langt
mere forvirrende. Emma har været anbragt,
siden hun var omkring tre år. Hendes mor er
psykisk syg, og hun fik først kontakt til sin far,
da hun var 11. Hun har boet hos en plejefamilie,
på en kostskole og på forskellige opholdssteder.
På det ene opholdssted blev hun overfaldet. Og
hun har en håndfuld diagnoser med sig.
”Jeg klarede mig godt i skolen, indtil jeg var
cirka 11 år. Så gik det ned ad bakke. I de store
klasser løb det af med mig. Men jeg fik min
afgangseksamen,” siger Emma med et skævt
smil.
Som mange andre med lignende erfaringer
begyndte Emma at selvmedicinere, og hun
havde i en længere periode problemer med
misbrug. Emma endte med et ophold på be
handlingscentret Alfa Fredensborg, og kort

TRYGGE BORD

◎ Emma har boet mange forskellige steder i løbet af sit
21-årige liv, blandt andet hos en plejefamilie, som hun
stadig ser meget til. Men nu er hun glad for at have fået
sin egen lejlighed.
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”

Den positive stemning gør, at jeg får lyst til at
åbne mig. Jeg er begyndt at klare mig mere selv.

tid efter flyttede hun til Idrætsakademiets
boprojekt i København. Heldigvis har Emma i
dag fået bugt med sine misbrugsproblemer.
Det er blandt andet sket med hjælp fra
Idrætsakademiet, siger hun selv.
”Det er stabilitet og tryghed, der har hjulpet
mig ud af misbruget,” fortæller Emma.

GODE KONTAKTPERSONER
Emma har tidligere haft svært ved samar
bejdet med medarbejderne på sine opholds
steder. Mange gange samarbejdede hun
ikke og ville ikke åbne døren, når hendes
kontaktperson kom. Sådan har det ikke på
noget tidspunkt været på Idrætsakademiet.
”Det er bare anderledes. De er anderledes,”
siger Emma og forklarer det med, at hun helt
fra starten har oplevet, at hendes kontakt
personer var autentiske og gerne ville hende.
”De er forskellige, og der er altid en, jeg kan
få fat i,” siger hun.
For Emma er det centralt, at hun ikke
føler, hun bliver dømt, hvis hun fortæller om
sine problemer. ”Den positive stemning gør,
at jeg får lyst til at åbne mig. Jeg er begyndt
at klare mig mere selv.”
I dag kan Emma stadig have udfordringer

med at skabe faste rammer i livet. Hun har
lidt svært ved at stå op til ordentlig tid, og
hun har ikke helt styr på faste spisetider.
Endelig har hun svært ved at sove. Derfor
er det værdifuldt for hende at have kon
taktpersoner, som kan hjælpe med at skabe
struktur. Blandt andet træner hun sammen
med en af sine faste kontaktpersoner, og
den relation er vigtig.
”For mig er det godt at have nogen at
snakke med.”
Engang imellem kan Emma stadig ryge
lidt ned i et hul, og så er det godt, at hun kan
bede om støtte fra kontaktpersonerne fra
Idrætsakademiet. Især da hun på et tids
punkt bad om aktindsigt i sin sag, fyldte de
mørke skyer lidt for meget i hendes horisont.
”Jeg fik hele min sag med alle akterne. Jeg
vidste ikke, i hvor høj grad jeg havde været
omsorgssvigtet. Det var hårdt, og der var
Idrætsakademiet gode til at samle mig op og
sørge for psykologhjælp.”
Emma regner med, at hun om et års tid
kan klare sig helt uden hjælp. ”Fordi det går
så godt. Men indtil da er jeg tryg ved, at jeg
kan komme og sige, hvis jeg har problemer.
Så tager vi den derfra.”

OM BO-SELVPROJEKTER
Idrætsakademiet har mange forskellige unge i deres bo-selvprojekter.
I basisudgaven kan den unge klare sig med daglig kontakt og hjælp til
overordnede ting som indkøb, struktur på ugen, fælles aftensmad en
til to gange om ugen, lægebesøg, kontakt til det offentlige og lignende.
Den unge har altid flere kontaktpersoner, som tilbyder forskellige former for hjælp. Den unge kan få hjælp, når der er brug for det, og kontaktpersonerne er fleksibelt til rådighed inden for et aftalt tidsrum.
Ekstra støtte til projekterne kan aftales, hvis den unge for eksempel slet ikke er vant til at klare sig selv eller har brug for ekstra hjælp
om natten.
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For sårbare elever kan et
særligt tilrettelagt
uddannelsesforløb være en
god hjælp til at finde ud af,
hvad de kan og er gode til, og
hvad fremtiden skal bruges til.

◎ Simone øver sin teknik på Christoffer
i Idrætsakademiets frisørsalon.

STU ER VEJEN TIL

FREMTIDEN

S

TU på Idræts- og Uddannelsesakade
miet er en helhedsorienteret uddan
nelse, hvor der arbejdes målrettet
med positiv udvikling både fagligt,
socialt og personligt. På Idrætsakademiet
tilbydes en række forskellige linjer på
STU’en. Der er de bogfaglige linjer med
undervisning på alle niveauer, specialunder
visning, AVU (almen voksenuddannelse) og
HF-niveau. Fagene kan tages som enkeltfag

eller som hele afgangsprøver, hvis det er
målet. Desuden er der en række mere er
hvervsrettede linjer:
• Frisør- og kosmetikerlinjen
• Håndværk og design
• Kreativ linje
• Idrætslinje
• Botræning
• E-sport
• Vagtlinje, adventure og flere andre

GOD STEMNING
Der er en god blanding af ro, seriøsitet og
hygge i STU-afdelingen på Idrætsakademiet.
Lave sofaer, runde caféborde og kaffe på
kanden skaber en afslappet stemning, hvor
der er plads til at være sig selv.
Men det er et uddannelsessted. STU
står for ”særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse”, og de unge mennesker, som
sidder på deres arbejdspladser, er i gang
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◎ Christina Friis er faglærer. I Idrætsakademiets frisørsalon kan
eleverne øve sig på hinanden eller på modeller.

med skræddersyede uddannelsesforløb.

FLEKSIBEL INDRETNING
En formiddag i marts skal en faglærer til at
bage boller med en lille gruppe elever. En ung
mand kommer tilbage efter praktik på en café
og skal have rettet en danskopgave. Han
smutter ind i et undervisningslokale, som er
delt ind i kontorarbejdspladser, så eleverne
kan sidde og arbejde afskærmet fra omverde
nen. Der tilbydes mere eller mindre skærmede
arbejdspladser rettet mod den diversitet af
elever, som går på STU’en. Der er endda for
skellige indgange til bygningen, hvor nogle fø
rer ind gennem fællesrummet og andre direkte
ind i undervisningslokalerne og derved opleves
mindre eksponerende. Eleverne kan have dage,
hvor deres sociale overskud er småt.

INDIVIDUELT FORLØB
Formålet med et STU-forløb er ikke nødvendig
vis, at eleven bliver klar til at tage en uddan
nelse. Opgaven er at afklare, hvad den enkelte
kan, og opkvalificere ud fra den enkeltes
forudsætninger og uddannelsesplan. Derfor er
fokus for lærere og studerende at finde ud af,
hvilken erhvervsretning, uddannelse eller for
løb vedkommende kan blive klar til efter STU.
Gennemsnitsalderen på Idrætsakademiets
STU-afdeling er 20 år, og kravene her er helt
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◎ Camilla Antonisen er uddannet lærer og underviser på
Idrætsakademiet. Hun er også kontaktperson for flere elever
og er altid tilgængelig, hvis de har brug for hende.

anderledes end kravene på de fleste andre
uddannelsessteder. En STU-uddannelse tages
over tre år, hvor der er indlagt flere praktikfor
løb undervejs. De studerende på Idrætsaka
demiets STU har vidt forskellige baggrunde og
optages i forhold til, om de passer til målgrup
pen, og i forhold til de interesser og ønsker,
de har for deres fremtidige beskæftigelse og

HVAD ER STU?
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse er et
treårigt uddannelsesforløb,
der henvender sig til unge
mellem 16 og 25 år med
særlige behov. Det er en
individuelt tilrettelagt uddannelse, som ruster unge
til at deltage i voksenlivet
og eventuelt begynde på
en uddannelse eller komme
i beskæftigelse efterfølgende.

arbejdsliv. De studerendes faglige, personlige
og sociale forudsætninger er forskellige, og
med en helt individuel tilgang lykkes det at
skabe fremskridt på alle områder for langt de
fleste elever.
”Vi arbejder målrettet på, at de studerende
skal få gode erfaringer med at gå i skole og
studere. Mange har dårlige oplevelser og af
brudte skoleforløb fra tidligere med sig, når de
starter her,” forklarer Camilla Antonisen, som
er en af de erfarne lærere på Idrætsakademi
ets STU-afdeling.

MERE END FAGLIGHED
STU-eleverne har mange forskellige oplevelser
i bagagen. Nogle har været ude af undervis
ningssystemet i mange år og har måske iso
leret sig socialt, nogle kommer her efter endt
behandling i psykiatrien, andre fra tilbud, der
måske ikke har været tilstrækkelige.
Idrætsakademiet tilbyder en skærmet ud
dannelse, hvor der tages højde for de enkelte
elevers behov og udfordringer, og hvor der
fokuseres på muligheder og ressourcer og ikke
på begrænsninger. Kravene til, hvornår et for
løb på Idrætsakademiet er en succes, er nogle
gange anderledes end de fleste andre steder.
”Når der er trivsel og fremmøde, er grund
laget for videreudvikling på plads,” forklarer
Camilla Antonisen om målene på stedet: ”Vi
har fokus på det personlige, det sociale og det

faglige. Nogle af eleverne kan måske lykkes på
en enkelt eller to af parametrene. Det er også
en succes,” fortæller Camilla Antonisen. Hun
uddyber: ”Hvis vi tager det personlige som
eksempel. Det med at få en stabil hverdag og
mestre det at kunne holde aftaler og møde til
tiden er lige så vigtigt som at tage eksamener.
Det hele hænger sammen. Men vi arbejder ikke
lige hårdt på alle tre områder på en gang. Vi
følger en behandlingsplan og et skema.”
Selvom der er planer og skemaer, er der en
stor evne og vilje til omstilling og nysgerrighed
i forhold til den enkelte elev, lover Camilla
Antonisen. Hvis en elevs behov skifter, indret
ter Idrætsakademiet sig efter det for at sikre
ham eller hende et godt, individuelt tilrettelagt
forløb. ”Det her hus kan handle sindssygt
hurtigt,” siger hun.

ger Olivia hvid maling på den lille kommode.
Der er tid og plads til det hele. Og plads til
at være sig selv.

PLADS TIL E-SPORT
I rummet ved siden af er en række drenge og
to medarbejdere i gang med faget e-sport, og
de har sat sig i gamer-rummet. I indgangen
står der en række biografstole foran en Play
Station og en stor fladskærm. Resten af rum
met er indrettet med moderne gamer-compu
tere og udstyr til i alt syv spillere ad gangen.
I faget arbejdes der indgående med kommu

nikation og fokus på, hvad det vil sige at være
en god eller dårlig taber og vinder.
Derudover udtænkes der i fællesskab tak
tikker og strategier til at slå dagens modstan
dere i FIFA, CS:GO, Counter-Strike, Fortnite,
eller hvad dagens spil hedder.
Alsidigheden, som de tre etager i STU-afde
lingen rummer, er stor. Det er en gruppe meget
forskellige og engagerede medarbejdere, som
dagligt står klar til at tage imod og skabe en
stabil, meningsfuld, lærerig og sjov hverdag for
de unge mennesker på Idrætsakademiet.

ALSIDIG HVERDAG
Faglæreren Christina Friis er uddannet fri
sør og faglærer på stedet. Hun underviser i
Idrætsakademiets frisørsalon, der er indrettet
med alt relevant udstyr til faget, så eleverne
kan træne alle de områder, som faget indehol
der. Farvning, klipning, styling og kundepleje.
To dage om ugen tager frisørelever modeller
udefra.
I dag, hvor vi er med i frisørsalonen, er
Christina i gang med at undervise Natalie i at
give en hårkur, mens Simone ser på, så hun
selv kan prøve om lidt.
”Man skal vaske håret to gange,” siger
Christina. ”En gang for at få snavset ud og en
gang for at behandle håret. Kom lidt vand i for
at få shampooen til at skumme.”
Natalies hår er dækket af skum. ”Få finger
spidserne ned i nakken. Det, synes de fleste
kunder, er rart. Og tag godt fat, så det ikke
føles, som om man nusser dem,” siger Christi
na.
”Føles det behageligt?” spørger Christina,
og Natalie nikker.
På frisør- og kosmetologilinjerne arbejder
eleverne praktisk med læring i en form for
mesterlære. Desuden undervises der også i de
mere teoretiske aspekter som for eksempel
kemi og produkter.
Under frisørsalonen er der faglokaler til
blandt andet billedkunst, krea, håndværk og
design. Her undervises der ud fra årsplaner for
fagene og ud fra interesser. Der bliver syet,
designet, lavet smykker og kunst, og forskelli
ge håndværk øves og trænes.
En elev, Olivia, er i gang med at male en
kommode. Læreren Martin følger med i hendes
arbejde uden at presse på. Stille og roligt læg

◎ Faglærer Christina Friis træner sammen med Christoffer.
STU-afdelingen på Idrætsakademiet har sit eget træningslokale,
for fysisk træning er vigtig både for hjerne og krop.
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TERAPEUTER
med fire ben
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Sårbare og stressede børn og unge,
som er udfordret på interaktion og det
sociale område, kan finde ro og glæde
hos heste. Behandlingsformen hedder
rideterapi.

H

este kan noget, mennesker ikke
kan.
”Ofte har unge et brændende øn
ske om at finde venner og blive en del af
noget socialt. Men nogle psykisk sårbare
unge har svært ved sociale relationer, for
di de kan have svært ved mentalisering,
intuitiv kommunikation og ved at danne
relationer,” forklarer psykolog på Idræts
akademiet Stephanie Schou. Det vil sige,
at nogle sårbare unge kan have svært ved
at forstå egen og andres adfærd. Det kan
komme til udtryk som problemer med at
aflæse, afkode og forstå og med at være
bevidste om andres signaler.
Det er i de situationer, at heste kan no
get unikt. ”Med hesten i centrum for kon
takten kan vi øve os i at forstå hestens
kropssprog og blive opmærksomme på
eget kropssprog,” siger Stephanie Schou.
Rideterapi giver dermed en unik mulighed
for relationsarbejde i en form, hvor det ikke
er afgørende at kunne aflæse andre men
nesker. Samtidig kan hestens rolige nær
vær reducere angst hos psykisk sårbare
elever.
Mille er en af Idrætsakademiets elev
er, som har gået til rideterapi. ”Rideterapi
er ikke bare ridning. Det handler først og
fremmest om at opbygge et bånd til hest
en,” siger Mille, som har haft stor glæde
af terapiformens fokus på og styrkelse af
hendes sociale og kommunikative kompe
tencer.
KROPSSPROG
Mille fortæller, at hestene lærer hende at
aflæse kropssproget hos andre levende

◎ Helene går ved siden af en af
rideterapiens islandske heste.

væsner: ”Jeg lærer noget om, hvad hesten
gør, når den er sur eller glad, når den trives,
er oppe at køre eller nervøs eller anspændt.
Det er vigtigt at knytte et bånd til hesten,
så man kender dens tegn.”
Idrætsakademiets elever går til ridete
rapi hos ”Familien Frederiksens Isheste”.
Rideterapeut Maja Frederiksen uddyber,
hvordan hestenes reaktioner kan gøre
mennesker klogere på sig selv: Det kan
være svært for et menneske at forstå, hvor
for andre reagerer på dem, som de gør. Så
er det en hjælp at se på heste, for heste re
agerer på samme måde som mennesker.
Ved at iagttage hestens reaktioner kan
eleverne derfor blive opmærksomme på,
hvilke signaler de selv udsender, så de kan
arbejde med deres kropssprog og afprøve
nye strategier.
En pige, som havde svært ved at få den
kontakt til skolekammerater, som hun øn
skede, lærte at aflæse hestenes signaler i
en mindre sårbar situation end i skolen. På
den måde lærte hun at arbejde med, hvil
ket kropssprog og hvilke signaler der ind
bød til kontakt.
I den konkrete situation handlede det
om at lære pigen at bevæge sig roligt og
være åben. Heste er kærlige og nysgerrige
væsner, så hvis man bare sætter sig ned,
så kommer der en hest. Den kontakt og
det, at der faktisk kommer et levende væ
sen hen og vælger et menneske til, gør en
stor forskel. Maja Frederiksen fortæller, at
samværet med hestene hjalp pigen til at
overvinde sine vanskeligheder og få en
god kontakt til sine jævnaldrende.
Mille kan også nikke genkendende til,
at hestene hjælper hende med at knytte so
ciale bånd. ”Jeg vil rigtig gerne det socia
le, men jeg har ofte svært ved det der med
at finde venner. Når jeg er sammen med
heste, kan jeg bedre snakke med folk. Jeg
tror, det er fordi, jeg føler mig mere tryg.”
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OM RIDETERAPI
Rideterapi og kontakten til
heste kan hjælpe elever med
deres personlige og sociale
udvikling. Behandlingsformen
kan virke angstreducerende,
hjælpe eleven med at mærke
sin krop og skaber mulighed
for at arbejde med relationer
og kontakt til levende væsener, hvor kontakten ikke
kræver kompetencer med
aflæsning af mennesker.
Idrætsakademiet tilbyder
både rideterapi samt almindelig ridetræning til elever,
som har gavn af kontakten
til hestene, men som samtidig får nogle gode sociale
input på et ridehold og fysisk
aktivitet, idet almindelig
ridning kræver mere fysisk
styrke og koordination end
rideterapi.

OM
UNDERVISERNE
Rideterapeuter er typisk
personer med mellemlange,
menneskefokuserede uddannelser: Sygeplejersker,
lærere eller pædagoger. Oven
i det skal de kende heste og
hestepsyke samt have videre
uddannet sig fx gennem kurser på skolen for rideterapi,
som tilbyder rideterapeutisk
uddannelse for behandlere.
Idrætsakademiets elever
får rideterapi hos Familien
Frederiksens Isheste. Birgit
Fredriksen og hendes datter,
centrets stifter Maja Frederiksen, er begge pædagoger
med efteruddannelser.
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ROLIGE SKRIDT
To elever fra Idrætsakademiet deltager i
rideterapi sammen. Eleverne har hver de
res hest og bliver vejledt af pædagog og
rideterapeut Birgit Frederiksen, som også
arbejder på ridecentret Familien Fredrik
sens Isheste.
De to rideterapeuter er gode til at læse
både mennesker og dyr. En ny elev er må
ske anspændt i krop og sind. Så er det vig
tigt at finde en stabil, rolig hest, så noget af
hestens ro kan smitte af.
Det er tydeligt at se, når det sker. En
elev, som starter timen med at kigge ned i
jorden, slapper efter et stykke tid af i skuld
rene og kigger op, mens hun stille og roligt
går ved siden af hesten. Det handler om at
være til stede i sin egen krop.
Men mennesket smitter også af på hest
en: ”Hvis en hest er helt oppe på dupperne,
så kan vi kigge på det menneske, der er
sammen med hesten, og se, om ikke også
det menneske er anspændt,” fortæller Maja
Frederiksen.
Ude på banen går begge heste i takt
med de elever, der går med dem. Det er ty
deligt at se, at hestene efterligner gangar
ten hos de piger, der trækker af sted med
dem. Den ene hest kopierer pigens rolige
skridt, mens den anden pige sætter fødder
ne mere fast i jorden, og hendes hest gør
det samme.
En af pigerne er lidt forsigtig, og det
kan hesten mærke. Den vender hele tiden
hovedet ind mod hende for at spørge, hvad
den skal, fordi den ikke kan læse pigens
kropssprog tydeligt.
Det er en situation, Mille genkender.
”Jeg er sådan en, der ikke altid er særlig
god til at bestemme eller være tydelig, når
jeg er sammen med mennesker. Men med
heste kan jeg bedre forholde mig til det,
fordi jeg hjælper hesten til, hvad den skal
gøre,” fortæller Mille.
NATURENS RO
Gården ligger ud til Hedelandet, hvor bak
ker og planter strækker sig, så langt øjet
rækker. Bare det at være i naturen har en
positiv effekt. Sanserne slapper af, og man
skal ikke bruge energi på, hvad der sker
omkring en.

”

Eleverne lærer at blive tydelige i relationen til hesten, de lærer at sætte grænser og øver sig i at give og modtage ros,
udholde frustration og finde ro

Nogle gange rider eleverne og ridetera
peuterne ud i Hedelandets natur, men på
gården kan timerne i rideterapi varieres
efter elevernes behov og erfaringer. Der er
en rund bane beskyttet af en jordvold, som
skærmer banen, så der ikke er noget, der
forstyrrer samspillet mellem hesten, tera
peuten og eleven. En anden bane har lidt
varieret terræn, som eleverne kan trække
hestene over for at lære dyrenes bevægel
ser at kende.
”Ud over at jeg lærer at ride på en god
måde, så synes jeg, jeg får trænet min ba
lance. Man lærer om sin egen krop og om
hestens krop,” forklarer Mille.

RIDNING
Elever på Idrætsakademiet kan
gå til almindelig rideundervisning på Ballerup Rideskole. Ridning introducerer de unge til en
sund og sjov motionsform, hvor
der lægges vægt på rideteknik
og på at lære at tage ansvar og
behandle og omgås hestene på
en ordentlig måde.

◎ De islandske heste, som bruges i ride
terapien, arbejder højst to timer om dagen,
så de er aldrig stressede.

En god hest til rideterapi skal være rolig
og stabil. Derfor er der 21 heste på gården,
for ude i naturen er 21 den naturlige stør
relse på en hesteflok, og antallet skaber en
harmonisk flok. Når der ikke er elever, går
hestene på en mark med adgang til læsku
re, græs og vand.
NÆRVÆR
I en øvelse i rideterapien står elever og
heste stille på banen, mens eleverne
stryger hestene over hele kroppen for at
mærke deres muskler, varme og vejrtræk
ning. Den ene pige lægger sin hånd under
hestens manke, hvor der er meget varmt.
Hesten reagerer ved at undersøge hende,
puffe til hendes hånd, smaske og vende
mulen i hendes retning, og hun giver kon
takten tilbage.
Da timen gik i gang, var pigen usikker
og havde et flakkende blik. Men nu er hun
er helt nærværende og rolig, optaget af
hestens varme og tilstedeværelse. Det er
tydeligt, at der er gensidig kontakt mellem
dyr og menneske.

Målet med øvelsen er netop, at eleven
opdager en relation og en kontakt til hest
en og kan begynde at mærke sig selv. Det
kan ske, når man arbejder med nærvær,
vejrtrækning og flow igennem hestene.
På Idrætsakademiet er centerchef Mette
Fløjborg også overbevist om, at ridning
og rideterapi er et godt supplement til be
handlingsarbejdet. Og som psykolog på
Idrætsakademiet Stephanie Schou siger:
”Eleverne lærer at blive tydelige i relation
en til hesten, de lærer at sætte grænser og
øver sig i at give og modtage ros, udholde
frustration og finde ro. Træningen giver
mulighed for at blive mere kropsbevidst,
blandt andet gennem mindfulnessøvelser
på hesteryg, balanceøvelser og motorisk
træning.”
Men den gavnlige effekt tager tid, og
der sker ingen mirakler på en dag. Til gen
gæld kan man ofte se en forandring efter
blot en time, og flere af eleverne siger, at
de kan mærke en ro og en balance i deres
krop allerede efter første gang.

Til ridning kommer de unge
også ud i naturen og får frisk
luft, hvilket især gavner de
elever, der har svært ved at
koncentrere sig en hel skoledag.
Ridning giver desuden sociale
kompetencer, fordi undervisningen foregår på et hold med cirka
fire elever, hvor alle har en fælles
interesse.

DYR GIVER
MENNESKER
GLÆDE
Hvorfor har heste – og andre dyr
– så stor positiv virkning på mennesker? Sandsynligvis skyldes
det i høj grad hormonet oxytocin,
som også kaldes kærlighedshormonet. Oxytocin er en vigtig faktor i tilknytning til andre, og stoffet nedregulerer stress, så man
bliver afslappet og tryg. Stoffet
findes hos både mennesker og
dyr og udskilles, når et menneske
har følelsesmæssig, kærlig eller
kropslig kontakt til andre. Det
gælder både for kontakt mellem
mennesker og mellem mennesker
og dyr. Oxytocinniveauet stiger
hos både menneske og dyr, når
mennesket kærtegner et dyr, og
dermed er stoffet med til at styrke tilknytning, omsorg og sociale
relationer.
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◎ Lucas og Nikolaj leger med skolehunden
Ella. Den er så godmodig, at den lader sig
kramme af alle eleverne. Den bor dog fast hos
centerchef Mette Fløjborg om natten.

Hunde med i skole

I

skoleafdelingen sidder en pige med en hund på skødet, mens
hun laver danskopgaver. Hunden er skolehund og en lille sort
og brun Cavalier King Charles spaniel, der hedder Ella.
Ella er ikke kun nuttet og hyggelig: Nogle gange bruger Idræts
akademiet hunde i det pædagogiske arbejde med elever, der har
brug for ekstra tryghed. Ella hjælper nye elever ved at skabe
tryghed og ro. Hun er en af de hunde, som kan skabe kontakt til
eleverne og gøre det rart og meningsfuldt at komme i skole igen.
Mange elever synes, at opstarten på en ny skole kan være svær,
og her er det rart med en imødekommende, kærlig ven med pels.
Eleverne lærer lettere de andre unge at kende og får et stærkere
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tilhørsforhold til skolen, som gør det trygt at komme igen. Hun
dene kan også være elevernes egne som for eksempel det slanke
gyldne gadekryds, Liva, som næsten dagligt er at finde i STU/10.
klasseafdelingen, hvor de lidt ældre elever holder til.
Alle hundene får eleverne til at slappe af og føle sig trygge. For
elever med sociale vanskeligheder er kontakten til andre men
nesker som regel et stort ønske. Men mange opgiver det sociale,
fordi de ikke ved, hvordan de skal bære sig ad med at skabe den
kontakt. Så kan hundene være en hjælp – man kan tale med og om
hunden, og det flytter fokus. På den måde bliver hunden en vej til
at skabe relationer til andre elever og personalet.

LÆS MED I NÆSTE NUMMER AF VORES MAGASIN,
hvor der blandt andet vil være artikler om:
• E-sport er andet end gaming. Der trænes intenst på koncentration, koordination, fokus, overblik og problemløsning. På Idrætsakademiets e-sportshold er det
også vigtigt at træne fysik, og sunde vaner er et must i gamet.
• Læs om vore nye tilbud i forhold til behandling af BED (Binge Eating Disorder)
og forstyrret spisning, og mød vores madementorer.
• Vores mellemtrin er vokset – se, hvordan eleverne bager pizza på engelsk, og
læs om fællesundervisningen på mellemtrinnet.
• Forældrerådgivning – hvordan gør vi det på Idrætsakademiet? Mød vores
psykologteam.
• Svømning året rundt på Idrætsakademiet – fra vinterbadning til wellness og
infrarød sauna i Valby.

◎ Når eleverne er i gang med e-sport,
udvikler de blandt andet evner inden for
kommunikation, samarbejde og strategi.
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Idræts- og Uddannelsesakademiet
Vi er et højtspecialiseret tilbud til børn,
unge og yngre voksne med psykiatriske
problematikker og psykiske sårbarheder.
Vi tilbyder helt individualiserede forløb med fokus på udvikling af de ressourcer, der også ligger i diagnosebillederne,
afstigmatisering, recovery, uddannelse og personlig/social
udvikling.
Vores forskellige tilbud henvender sig også til unge med
autismespektrum-forstyrrelser og andre gennem
gribende
udviklingsforstyrrelser. Vi har tilbud om både psykologisk og
psykiatrisk behandling, bistand og udredning.
• Skoleafdeling med undervisning jf. folkeskoleloven. Vi modtager elever på mellemtrinnet og i overbygningen.
• STU-uddannelse med en lang række valgfag, der også tilbydes vores folkeskoleelever. Vi har en stor idrætslinje med
alt inden for idræt: fitness, yoga, parkour, boldspil, dans, ridning, crossfit og meget andet. Studielinjer med HF-fag, 10.
klassescenter, 11. & 12. skoleår m.m. Frisør- og kosmetologilinje, vagt- og sikkerhedslinje, kreativlinje med billedkunst
og smykkedesign. E-sportlinje, rideterapi, iværksætterlinje,
samt håndværk & design.
• Fritidstilbud med musik, kreative og sociale tilbud. Praktisk
støtte til hverdagen m.m.
• Støttekontaktordninger og mentorstøtte (kørsels- og henteordninger).
• Ressourceforløb, jobtræning, aktivering og afklaring.
• Psykiatrisk/psykologisk behandling, udredning og bistand.
Vi lægger stor vægt på samarbejde, dokumentation og ﬂeksibilitet og har mulighed for at tilrettelægge helt særlige og
ﬂeksible forløb. Vi arbejder opsøgende, fastholdende, ressourcefokuseret og vægter ejerskab, empowerment og afstigmatisering betydeligt.
Vores undervisningsmiljø er præget af en ikke-klientgørende
tilgang og er meget roligt, forudsigeligt og ikke-konﬂiktfyldt.
Se mere på idraetsakademiet.dk eller kontakt os på 44 44
03 04. Kom gerne til en rundvisning, forbesøg, praktikforløb
eller kontakt os for en afklarende samtale.

VESTERLUNDVEJ 20,1. / HERLEV HOVEDGADE 201 C
2730 HERLEV • TLF. 44 44 03 04 • IDRAETSAKADEMIET.DK

