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FONDEN FÆLLESSKOLEN
Fonden Fællesskolen er et
undervisningstilbud etableret og
stiftet i 2014. Fællesskolen har
driftsoverenskomst med
Vordingborg Kommune, som
fører tilsyn med undervisningen.
Det økonomiske og erhvervsmæssige tilsyn varetages af
Erhvervsstyrelsen.

UNDERVISNINGENS
TILRETTELÆGGELSE
Fællesskolen møder eleven på
hans/ hendes niveau, følelsesudviklings- og indlæringsmæssigt,
således at undervisning,
behandling og socialt samvær
gøres til et samlet redskab, der
giver eleverne troen på at kunne
og lysten til at ville.

MÅLGRUPPE

DAGBEHANDLINGSTILBUD

Elever i den undervisningspligtige
alder, hvis udvikling kræver en
særlig hensyntagen eller speciel
støtte, som ikke kan ydes inden
for rammerne af den almindelige
undervisning i folkeskolen.

Undervisningen på Fællesskolen
har, i sin miljøterapeutiske tilgang,
rødder i Social Learning Theory
og Recovery. Skabelsen af en
daglig ramme, får den enkelte til
at fungere optimalt i forhold til
egne evner og ressourcer.

DAGLIGDAGEN PÅ
FÆLLESSKOLEN
Dagstrukturen for den enkelte
elev er fastlagt i et ugeskema,
der løber i en fastlagt periode.

FORÆLDRE

MÅL / FORMÅL

Der inviteres årligt til skole-hjem
samtaler lige som forældre altid
er velkomne til at komme på
besøg på skolen.

Det er skolens mål, i et trygt og
sundt læringsmiljø, at udvikle
faglige og sociale kompetencer
for elever i den
undervisningspligtige alder,
således at eleverne får en 9.
og/eller 10. klasses afgangsprøve
og efterfølgende opfylder de
faglige krav til at påbegynde en
ordinær ungdomsuddannelse.

VISITATION
Når en elev ønskes indskrevet i
Fællesskolen, skal relevante
dokumenter fremsendes til stedlig
Skoleafdeling/PPR, således at den
egentlige visitation til skoletilbud
kan påbegyndes. Her kan fx
nævnes:
Aktuel PPV
Tidligere relevante
skoleudtalelser
Ÿ § 50 undersøgelse
Ÿ Betalingstilsagn fra henvisende
skoleforvaltning

Ÿ
Ÿ

AFSLUTTENDE PRØVER FP9
OG/ELLER FP10
Eleverne går til afgangsprøve
enten i enkelte fag eller hele
fagrækken.
Afgangsprøverne afholdes i
samarbejde med- og under
samme forudsætninger som
Vordingborg Kommunes øvrige
ordinære skoletilbud.

KRAV TIL
UNGDOMSUDDANNELSE
Fællesskolen kan dokumentere
rigtigt gode faglige resultater,
hvor næsten alle vores elever
afslutter deres skolegang med
eksamensbeviser og karakterer,
der kvalificerer dem til en
efterfølgende erhvervsrettet
ungdoms-uddannelse. Eleverne
modtager løbende
vejledningssamtaler og deltager i
brobygnings- og praktikforløb.

UNDERVISNING OG TIMETAL
Fællesskolen underviser i
fagrækken og følger timetallet
for Vordingborg Kommune.
Undervisningen varetages af
seminarie uddannede lærere.

RESULTATER/EKSAMEN
Fællesskolens elever opnår
generelt så gode eksamenskarakterer at det kvalificerer
dem at bevare tilknytning til det
ordinære uddannelsessystem
efter endt folkeskole.
Dokumentation fremsendes årligt
til Vordingborg Kommune.

