
Nye tilbud på Idrætsakademiet i 2021/22 

DYRETERAPI

På Idrætsakademiet bruger vi dagligt dyr som en metode 
til low arousal, tryghed og bevægelse. Vi har en skolehund, 
Ella, som hjælper særligt elever med skolevægring tilbage til 
en hverdag med daglig skolegang. Ella bruges også i daglig
dagen til at variere skoledagen og tilbyde eleverne bevægel
se i form af kortere eller længere gåture.

I indskolingen har vi et mindre dyrehold som eleverne hjæl
per til med at passe og pleje.

Efter aftale har eleverne også mulighed for at tage deres 
egne kæledyr med i skole.

Idrætsakademiet har dyrefri zoner for elever som enten ikke 
bryder sig om dyr eller er allergiske.

SATELLIT-/SOLISTTILBUD

På Idrætsakademiet værner vi om et stort og velfungerende 
ungdomsmiljø som er rummeligt og inkluderende og sam
tidig anerkender vi, at nogle børn/unge i perioder eller mere 
vedvarende har behov for  mere skærmning end vi kan tilby
de på skolen med eget undervisningsrum/skærmvægge og 
lign.

I disse tilfælde tilbyder vi undervisning og aktivitet i en af 
vores satellitter med fast og kendt personale. Satellit tilby
des også til unge som af forskellige årsager ikke trives eller 
kan indgå hensigtsmæssigt i ungdomsmiljøet på adresserne 
i Herlev.

INDSKOLING

På Idrætsakademiet er vi i skoleåret 2020/2021 så småt be
gyndt at tage imod nogle enkelte skønne elever i indskol
ingen. Vi arbejder nu på at få indrettet os optimalt til at ar
bejde med eleverne i indskolingen, og vi har derfor etableret 
udendørsfaciliteter og indrettet område med dyrehold til 
målgruppen. Medarbejdergruppen er opdateret og klar til fra 
det nye skoleår at støtte og hjælpe elever i indskolingen til 
positiv udvikling fagligt, socialt og personligt.
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CIRKUS - NYT LINJE-/VALGFAG

Cirkus er vores nyeste kombination af kreativitet og bevæ
gelse som en del af skolehverdagen på Idrætsakademiet. 
Linjen tilbydes som et valgfag for skoleeleverne.

På cirkuslinjen kan børnene og de unge udfordre sig selv på 
balance, samarbejde, kropsbevidsthed og fysisk form. Linjen 
er oplagt som omdrejningspunkt for at etablere eller udvikle 
sociale relationer og socialt samvær.

AFLASTNINGSTILBUD

På Idrætsakademiet tilbyder vi aflastning i kortere eller læn
gere perioder. Ligesom i vores andre tilbud søger vi at ska
be en helhed omkring vores børn/unge, og vi har derfor den 
samme gruppe medarbejdere omkring det enkelte barn/
unge både i skoledagen og i aflastning/bo tilbuddet.

Aflastning foregår enten i en af vores lejligheder i København 
eller i vores villa i Frederikssund. Aflastningstilbud tilrette
lægges individuelt efter det enkelte barn/unge.
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