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Efterskolen for dig, som er ung 
og har en synsnedsættelse

Målet med at gå på efterskolen 
er, at du opnår størst mulig selv-
stændighed, inklusion og sam-
fundsdeltagelse samt at du bliver 
klar til at fortsætte på en almen 
ungdomsuddannelse, en forbere-
dende grunduddannelse (FGU) 
eller en Særlig Tilrettelagt Ung-
domsuddannelse (STU)

I undervisningen stiller vi de samme 
krav til dig, som der bliver stillet på 
andre skoler. Du undervises i folkesko-
lens fag og indgår i de samme prøver og 
test. Lærerne på skolen har mange års 
erfaring og viden om, hvordan de skal 
undervise, så du opnår de bedst mulige 
resultater med din skolegang med din 
synsnedsættelse. Du vil gå i en klasse 
sammen med unge, der ligesom dig har 
en synsnedsættelse, således at I kan 
bidrager til hinandens udvikling med 
hver jeres viden og erfaring. 

På Efterskolen forventer vi, at du gør dig 
umage, fordi vi ved, at hvis du gør det, 

så bliver du dygtigere – ikke kun fagligt 
men også til at mestre dit eget liv.

Undervisning og fritid er et lærende 
fællesskab med et stærkt fokus på 
udvikling af faglige, personlige, sociale 
og relationelle kompetencer, så du efter 
efterskoleopholdet har bedre forudsæt-
ninger for at gå videre på din drømme-
uddannelse.
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Hvad gør Efterskolen på Refsnæs til noget særligt?
Efterskolen på Refsnæs har rigtig gode resultater og viden om, hvad der 
fremmer læring og selvstændighed for unge med en synsnedsættelse

Klassestørrelsen er på max 10 elever, så der er tid til at 
sikre netop dig den bedste undervisning, så du i videst 
muligt omfang lærer at klare dig selv, til du skal videre på 
en ungdomsuddannelse. 

Dit skoleskema vil, som på andre skoler, omfatte både 
faglig undervisning og understøttende undervisning. På 
Efterskolen på Refsnæs har vi fokus på, at den under-
støttende undervisning indeholder lige præcis det, der 

gør, at du trods din synsnedsæt-
telse får det optimale ud af din 
faglige undervisning, det kan 
fx være undervisning i punkt-
skrift, synskompenserende 
programmer, IKT, læsetræning, 
lektiehjælp, notatteknik, musik, 
bevægelse mm. 

Vi har erfaring med at føre ele-
ver til prøve i folkeskolens fag, 
så vi har tips og gode råd klar til 
dig, til det bliver din tur.

Faglokalerne er indrettet, så det 
understøtter dig i at træne dine 
færdigheder ift. at klare dig selv, 
fx specielt indrettet fysiklokale, 
et super veludstyret motions-
rum, idrætssal, svømmehal og 
sportsplads. 

Efterskolen på Refsnæs samar-
bejder med din synskonsulent 
og UU-vejleder. Du får gennem 
vejledning og praktik afprøvet, 

Undervisning i 
efterskolens dejlige
fysiklokale.
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om du er klar til gå videre på en ungdomsud-
dannelse samt afklaret, hvad der skal til, for 
at du står bedst muligt rustet ift. at forfølge 
dine drømme for fremtiden. Din undervis-
ning på Efterskolen på Refsnæs sigter mod at 
gøre dig helt klar til overgangen fra folkesko-
len til ungdomsuddannelse. 
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IKT – middel til tilgængelighed og læring
IKT (Informations- og kommunikationsteknologi) har gjort hverdagen 
lettere for dig, som har en synsnedsættelse 

Der udvikles hele tiden nye hjælpemidler, 
programmer og apps, der øger dine mulighe-
der for selv at tilgå dine undervisningsmate-
rialer og øge din grad af læring og selvstæn-
dighed. Vi underviser dig i anvendelsen af de 
digitale muligheder og viser dig, hvordan de 
kan indgå som en naturlig del af din un-
dervisning og læring. Vi anvender digitale 
læringsportaler og sociale medier i undervis-
ningen, som du lærer at tilgå med netop dine 
hjælpemidler. 
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Sociale kompetencer og musik
– hånd i hånd med fagligheden
Det er ikke er nok at være fagligt dygtig for at klare 
sig godt og opleve at have et godt liv

Sociale kompetencer er med til, at bære din 
faglighed frem og er afgørende for, om du 
vil opleve at trives både i skole, uddannelse 
samt i livet som helhed. Det kræver typisk 
noget særligt af dig at indgå i sociale sam-
menhænge, når du har en synsnedsættelse. 
Det er ikke altid let at få overblik over, hvad 
der sker fx i et klasselokale, i et gruppear-
bejde eller når flere er samlet om at spise. 
Du har brug for at udvikle strategier og 
kompetencer til at kompensere for dette. På 
Efterskolen taler vi med dig om, hvad du 
har brug for at blive bedre til – vi sætter mål 
sammen med dig og guider dig til, hvordan 
du kommer i mål og også står styrket ift. 
dine sociale kompetencer, når du er færdig 
med dit efterskoleophold. 

Musik indgår både som valgfag og som 
aktivitet i den understøttende undervisning 
i skolen samt som aktivitet i fritiden. Gen-
nem den musiske dimension øger du evnen 
til at kommunikerer med andre menne-
sker, du udvikler dine sociale kompetencer, 
herunder din evne til at indgå i forpligtende 
fællesskaber, demokratiske processer, at 
indgå kompromiser, overholde aftaler og 
tro på dine evner. I musikken har alle en 
stemme – alle er inkluderet. Musikunder-
visningen kan være i form af sammenspil, 
musikkendskab, musikproduktion, optage-
teknikker mm. 
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Skoleåret på Efterskolen

Skoleåret på Efterskolen starter med en 
velkomstdag i august, hvor vi tager imod 
dig og din familie. De første dage af sko-
leåret er der introdage med aktiviteter, så 
du lærer de andre elever at kende og får 
en god start.

Herefter følger nogle uger, hvor du vil 
blive testet og afprøvet ift. fag, hjælpe-
midler og mobility, så vi sikrer, du får lige 
præcis den undervisning og de hjælpe-
midler, der passer til dig. Her er der ikke 
fokus på, om du er dygtig, men om du 
gør dig umage og er indstillet på at blive 
dygtigere. 

Du følger undervisningen i skolen, hvor 
der nogle uger arbejdes efter skoleske-

maet og andre uger med projekter, temauger 
og ekskursioner. Du skal bl.a. på lejrskole, li-
gesom skoleåret også omfatter arrangementer 
målrettet årstider og traditioner. Du deltager 
også i den årlige familiedag, som er en lørdag 
(skoledag), hvor skolen åbner dørene for foræl-
dre og søskende. 

Dine forældre inviteres til to årlige forældre-
møder samt to årlige skolehjem-samtaler. 
Som noget helt nyt, tilbyder vi to fredage i 
løbet af året ”temaeftermiddage”, en for dine 
forældre og en for dine forældre og eventuelle 
søskende og bedsteforældre. Eftermiddagene 
vil have et fagligt indhold som omhandler det, 
at være en familie med en ung der har en syns-
nedsættelse. 
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At bo på Efterskolen 

Undervisning er en del af efterskolelivet, 
men der er naturligvis også fritid. Når du 
har fri bor du i Midterhuset, hvor du har 
eget værelse ved siden af dine efterskole-
kammerater. Midterhuset er centrum for 
ungemiljøet på Refsnæs, hvor der også 
bor unge, der går på STU. Midterhuset 
har gode faciliteter og et ungemiljø med 
mange muligheder for at få venner og 
danne netværk der rækker ud i fremti-
dens voksenliv. 

Du får en kontaktperson i Midterhuset, som 
særligt følger dig og dine forældre. I starten 
af skoleåret sætter I jer sammen og opstiller 
mål for, hvad du gerne vil arbejde på at blive 
bedre til i løbet af året. 

I fritiden er der ”fri” tid og masser af tid til 
sjov og fest, men også pligter og aktiviteter. 
Du er en del af en ungegruppe, der planlæg-
ger hverdagen, laver mad, gør rent vasker tøj 
m.m. – således at du træner dine ADL kom-
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petencer samt dine sociale kompetencer og 
evner til at indgå i forpligtende fællesskaber.
Du har indflydelse på din hverdag, og der 
holdes ungemøder, hvor alle kan komme 
til orde, og regler, aftaler og planer drøftes 
sammen med de voksne.

Nogle weekender er der tilrettelagt særlige 
aktiviteter mens der andre weekender er 
mulighed for at slappe af eller arrangere no-
get andet sjovt. Musik og fysisk aktivitet er 
en del af hverdagen, hvorfor motionsrummet 
og svømmehallen bliver benyttet flittigt.



Sådan kommer du på Efterskolen på Refsnæs
Du og dine forældre kan kontakte skoleleder Berit Houmølle, hvis du er interesseret i at høre 
mere om Efterskolen på Refsnæs. 

Du har bl.a. mulighed for at prøve at være i praktik en uge på Efterskolen for at finde ud af, om 
det er noget for dig. Ugen er betalingsfri og aftales med Berit. 

Ønsker du at gå på Efterskolen på Refsnæs skal du kontakte din sagsbehandler, da det er kom-
munen, som skal bevillige og betale for efterskoleopholdet. Synscenter Refsnæs samarbejder 
med kommunen om din indstilling til Efterskoleopholdet, ligesom vi anbefaler, at du involve-
rer din synskonsulent i dette samarbejde. 

Du kan også blive optaget på Efterskolen i løbet af skoleåret. 
Vi glæder os til at se dig! 

Generelt om Efterskolen
Efterskolen på Refsnæs ligger ved Kalundborg Fjord tæt på skov, strand og by. Efterskolen er 
en del af Synscenter Refsnæs, som er det nationale tilbud for børn, unge og voksne (0-35 år), 
som har en synsnedsættelse. 



Scan og læs mere om Synscenter Refsnæs

Kontakt
Skoleleder

Berit Houmølle
Telefon: 59 57 02 57 

Mobil: 60 62 11 15
E-mail: behl@regionsjaelland.dk

01.11.17

Tilmeldingsfrist
Løbende tilmelding


