
  

……..farverig undervisning. 

 

Et specielt tilrettelagt individuelt forløb 
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Uddannelse med oplevelser for livet … 

INDHOLD 
 
Side 3: Indholdsfortegnelse 
 
Side 4: Velkommen til Tvind 
 
Side 5-6: TIME OUT på Tvind 
 
Side 7: Undervisningens tilrettelæggelse 
 
Side 8-13: TIME OUT-linjer på Tvind 

• Motion og kostvejledning 

• Læsekursus med Alkalær 

• Skolefaglig opgradering 

• Naturfagsforløb 

• Life Skills - Social træning og  

personlighedsopbygning 

 
Andre produktioner og  
aktiviteter på Tvind: 
 

Byggeriholdet 

Skov & Park 

Køkken og Restaurant 

Garden Farming 

Tvindkraft & Klimacenter 

Flyvning med varmluft ballon 

Pædagogiske aktiviteter  
for børn 

 

GODT AT VIDE 

 

Løbende indskrivning / tilmelding  

Der er mulighed for at påbegynde et TIME 

OUT forløb, når det passer bedst for den  

pågældende elev.   

  

Kørselsordning  

Skolen kan efter aftale hente og bringe  

elever fra lokalområdet. 

  

Helhedsløsning med tilknyttet  

botilbud   

Hvis du kommer langvejsfra eller du i en 

kortere periode har behov for at komme 

lidt væk fra dagligdagen og møde nye 

mennesker i nye omgivelser, så kan der  

laves aftale om et forløb, der også indbe-

fatter kost og logi. 

  

Takst for undervisning  

Den månedlige betaling er i 2020 på 

29.252,00 kroner. Afhængig af tilbud, for-

løbslængde og individuelle mål og behov 

kan den månedlige takst forhandles. 

 

www.dagskolen-tvind.dk 
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Velkommen til Tvind 

Tvind Internationale Skolecenter ligger 4 km udenfor Ulfborg, der er en mindre stati-
onsby mellem Ringkøbing og Holstebro. 
  
På Tvind er der plads til næsten alle, uanset baggrund og forudsætninger. Kombinatio-
nen af unge voksne med masser af personligt overskud - i form af de lærerstuderende 
på Det Nødvendige Seminarium, og unge eller voksne med særlige behov på bl.a. Dag-
skolen og Botilbuddene er rigtig god. Det danner basis for et fremadrettet udviklings-
miljø med mange gevinster for alle parter. 
  
Lærerne på Tvind har mange erfaringer med alle slags mennesker og utraditionelle 
programmer, og er gode til at få det hele til at virke sammen, sådan at de enkeltes res-
sourcer bliver brugt positivt. 

På Tvind er der en række  kulturaktiviteter, der alle bliver drevet af lærere, studerende 
og elever.  For eksempel: Skov og Park, , Skulptur Park, Økologisk Garden Farming, 
Sports & Fitnesscenter, Varmluft Ballon, Klimacenter… mm. Tvind er også arrangør og 
vært for en del fælles højdepunkter i løbet af året. For eksempel OL, skolernes moti-
onsdag (lokalt), Vinterkoncert, fredskonference mm. 

I fællesskab driver og værner vi om vores sted. Derfor har vi også en stor produktion på 
stedet med projektarbejde, udviklingsarbejde og vedligehold. 
 
 

På Tvind har vi Danmarks 
smukkeste vindmølle.  

Forbillede og inspiration  
til den danske  
vindmølleindustri.  
 
’Still going strong’  
siden 1978 og en dejlig  
praktikplads for unge, 
der vil lære mere om  
energi  og værkstedsfag. 

https://www.tvind.dk/skolerne/tvind-skov-og-park
https://www.tvind.dk/profiler/hot-air-ballon-team-tvind
https://www.tvind.dk/profiler/tvind-skulpturpark
https://www.tvind.dk/profiler/garden-farming
https://www.tvind.dk/profiler/faciliteter-på-stedet
https://www.tvind.dk/profiler/tvind-klimacenteret
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TIME OUT forløb på Dagskolen på Tvind 

TIME OUT på Tvind 
Et tilbud til  børn og unge som i en 
kortere periode har behov for en 
særligt tilrettelagt skolegang eller 
ungdomsuddannelse.   
 
Forløbene tilbydes som to eller fire 
måneders forløb og der er løbende 
indtag ved hver måneds start. 
 
Vi arrangerer kørsel efter aftale  
ligesom der også kan laves aftale 
om at bo på stedet. 

 MÅLGRUPPE 

TIME OUT forløbene er tiltænkt de børn og unge, der af forskellige årsager ikke trives i 

det skoletilbud eller den ungdomsuddannelse de befinder sig i. Det kan for eksempel 

være elever med et bekymrende højt skolefravær og for hvem, en hurtig og målrettet 

indsats kan være afgørende for at eleven genfinder sin lyst til deltagelse og læring.  

 

Et bekymrende skolefravær kan være hæmmende for et barns eller et ungt menneskes 

trivsel og udvikling. Fraværet kan være medvirkende til, at en person bliver isoleret og 

mister både faglige og sociale kompetencer. Når der gribes ind i tide, kan man undgå at 

fraværet udvikler sig til mere alvorlige problematikker.  

 

Årsagerne til bekymrende skolefravær er forskellige fra elev til elev og ofte mange-

facetterede og kalder derfor også på forskellige handlinger og ofte også en koordineret 

tværfaglig indsats. Bekymrende skolefravær kan handle om problemstillinger i skolen, 

om vanskeligheder hos eleven og/eller om belastninger i hjemmet. Ofte er der tale om 

en kombination af alle tre. En fællesnævner er, at en tidlig indsats er afgørende. Jo tidli-

gere der sættes ind overfor fraværet, jo større er muligheden for at få det standset.  

 

TIME OUT tilbuddene er målrettede forskellige  

problematikker og er måske den pause (TIME OUT), 

som igen kan give barnet eller den unge mod på livet 

og genopbygge selvværd og selvtillid. 
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TIME OUT for unge i  en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, STU. 
Unge under 25, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, har et rets-
krav på at få tilbudt en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Uddannelsen 
er ikke kompetencegivende til videre uddannelse eller erhverv. Uddannelsen har til 
formål, at unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer 
til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til vi-
dere uddannelse og beskæftigelse. Uddannelsen skal i videst muligt omfang tilrette-
lægges under hensyntagen til den unges kvalifikationer, modenhed og interesser.  

En del af formålet med STU er at afklare de unge i forhold til fremtidig beskæftigelse. En 
praktik er for den unge en mulighed for at vurdere egne forudsætninger for at kunne 
begå sig i det ønskede erhverv. Det er også en anledning til at kunne udvikle de kompe-
tencer, jobbet kræver. 

I praktikken har den unge mulighed for at lære, hvad der kræves både på den konkrete 
arbejdsplads og på arbejdsmarkedet generelt. Det handler eksempelvis om at møde til 
tiden, melde afbud ved fravær, være omhyggelig og ansvarlig i forhold til sine opgaver, 
relation til kolleger og meget mere. 

Opgaven med at finde passende praktikpladser er for 
mange STU-uddannelsessteder en stor udfordring. En 
problematik der er også er kendt på flere af landets  
erhvervsskoler. På Tvind arbejder vi med både eksterne 
og interne praktikforløb.  De eksterne forløb foregår på 
omkringliggende arbejdspladser hos håndværkere og 
andre velvillige folk, der gerne tager en ung under sine 
vinger i en periode. De interne praktikforløb foregår på 
Tvind i en eller flere af stedets mange produktioner og 
sammen med en faglært på området. 

 

 

TIME OUT tilbuddene dækker også 
muligheden for et tidsbegrænset 
aftalt praktikforløb i et af Tvinds pro-
duktioner.  Det kan således være en 
mulighed for en ung, der allerede er i 
gang med en STU at prøve kræfter 
med forskellige håndværk sammen 
med en faglært på området. Disse 
praktikforløb aftales individuelt  mht. 
pris og varighed. 
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Undervisningens tilrettelæggelse 

TIME OUT - undervisning på Dagskolen på Tvind 
 
Dagskolen på Tvind er en anderledes skole med mange aktiviteter. Vi har fokus på hver 
elevs individuelle udvikling, fokus på fællesskab og sammenhold, og fokus på internatio-
nal solidaritet. Dagskolen på Tvind er et tilbud til børn og unge, der vil nyde godt af et 
aktivt og positivt skolemiljø midt i det internationale skolecenter Tvind. 

Ved et forløbs start lægges en individuel studieplan for den enkelte elev med mål og 
delmål. Eftersom eleverne kommer fra vidt forskellige forudsætninger og har vidt for-
skellige planer for uddannelse og personlig udvikling stiller det store krav til lærerne, 
som skal sørge for, at alle elever får meget ud af undervisningen.  

Differentiering er et væsentligt aspekt i vores undervisning og hver elev har kontrol med 
at niveau og tempo passer til dem.  Samtidig ser vi den anderledes elevsammensætning 
som en styrke på vores skole. Eleverne lærer meget om respekt og ligeværd i praksis. 

Lærerteamet hjælper med at lægge planer, løse og rette opgaver og holde fast i ambiti-
onerne. Nogle elever har vanskeligt ved at overskue deres skolearbejde og skal have 
meget støtte, andre er meget selvhjulpne og bruger lærerne som vejledere og konsu-
lenter. Vi er vant til at lave spændende undervisning for dem, som ellers har opgivet at 
gå i skole og holder af udfordringer. 

På Dagskolen er undervisningen både praktisk og teoretisk. Fælles for al undervisning er 
at vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs færdigheder/kompetencer og bygger vide-
re derfra. Den praktiske undervisning foregår i nogle tilfælde sammen med uddannede 
fagfolk og håndværkere i de mange forskellige produktioner, der er på Tvind. I andre til-
fælde er den praktiske undervisning tilrettelagt i Dagskolens naturfagslokale, det krea-
tivt rum, læseværkstedet eller i fitness lokalet. Desuden er der på Tvind en stor sports-
hal, som danner rammen om mange forskellige sportslige aktiviteter. 
 
Den teoretiske undervisning foregår i Dagskolens forskellige klasselokaler. Undervisnin-
gen varetages af uddannede skolelærere og pædagoger. Dagskolen har også tilknyttet  
en kost– og ernæringsvejleder og der er mulighed for etablering af psykologsamtaler, 
hvis en elev ytrer ønske derom. 
 
Det særlige ved uddannelser og skolegang på Tvind er, at vi kan tilbyde:  

• et rummeligt inkluderende skolemiljø med højt til loftet  
• skræddersyede uddannelsesforløb med udgangspunkt i den enkelte  
 elevs styrker, behov og interesser  
• et stort praktikcenter med mange produktioner og muligheder  
• et favnende socialt netværk med ressourcestærke unge  
• gode betingelser for at inkludere unge af anden etnisk baggrund end 
dansk  
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TIME OUT linje: Motion og kostvejledning 
Dagens tider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

9.00 - 9.45 Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamlingsquiz 

9.45 - 10.30 Gåtur eller 
løbetur 

Gåtur eller 
løbetur 

Gåtur eller 
løbetur 

Gåtur eller 
løbetur Status 

  

10.30-11.00 Daglig status på skridttæller/puls-ur. 

Vi forbereder en sund  
og ernæringsrigtig servering  

til formiddagspausen Pause med 
servering 

11.00-11.30 Pause med servering Studier 

teoretiske eller  
praktiske 

  

11.30-13.00 Studier 

teoretiske eller 
praktiske 

 

Studier 

teoretiske eller 
praktiske 

 

Linje-projekt 

  

  

Studier 

teoretiske eller 
praktiske 

 

13.00-14.00 Frokostpause 

14.00-15.30 

Valgfag: 
Kreativ 
Naturfag 
Fitness 
musik 

Valgfag 

 

Valgfag 

 

Rengøring på 
Dagskolen 

 

Valgfag 

 

  

Der er planlagt et særskilt ugeskema for de forskellige TIME OUT forløb: 

Uddannelseselementer i  

TIME OUT Linjen Kost og motion: 
 

Sund kost og fremstillings af gode retter 

Køkkenhygiejne og opbevaring af mad 

Kostplaner og kalorietabeller 

Motion og kondition 

Fysiologi 

Konditionstræning 

Bæredygtig fødevareproduktion 

Teambuilding  

Almindelige skolefag på  

    individuelt niveau 
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TIME OUT linje: Læsekursus med Alkalær 
Dagens tider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

9.00 - 9.45 Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamlingsquiz 

9.45 - 10.30 Læsning med 
Alkalær 

Læsning med 
Alkalær 

Læsning med 
Alkalær 

Læsning med  
Alkalær Status 

  

10.30-11.00  

Vi går en tur mens vi øver  
bogstavernes lyde 

Pause med 
servering 

11.00-11.30 Pause med servering Studier 

teoretiske eller  
praktiske 

  

11.30-13.00 Studier 

teoretiske eller 
praktiske 

 

Studier 

teoretiske eller 
praktiske 

 

Linje-projekt 

  

  

Studier 

teoretiske eller 
praktiske 

 

13.00-14.00 Frokostpause 

14.00-15.30 

Valgfag: 
Kreativ 
Naturfag 
Fitness 
musik 

Valgfag 

 

Valgfag 

 

Rengøring på 
Dagskolen 

 

Valgfag 

 

  

Uddannelseselementer i TIME OUT Linjen 

Læsekursus med Alkalær: 

 

Bogstavernes lyde 

Sange om alle bogstaver 

Læsetrappen 

Drilleord 

Søde ord 

Læsning i Alkalærs læsebøger 

Teambuilding  

Almindelige skolefag på individuelt niveau 
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TIME OUT linje: Faglig opgradering 
Dagens tider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

9.00 - 9.45 Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamlingsquiz 

9.45 - 10.30 Læsning   
Vi træner vores læsefærdigheder og får læst en stor del af pensum Status 

  

10.30-11.00  

Vi går en tur for at få frisk luft  
og fordi bevægelse fremmer indlæring 

Pause med 
servering 

11.00-11.30 Pause med servering Studier 

teoretiske eller  
praktiske 

  

11.30-13.00 Studier 

teoretiske eller 
praktiske 

 

Studier 

teoretiske eller 
praktiske 

 

Linje-projekt 

  

  

Studier 

teoretiske eller 
praktiske 

 

13.00-14.00 Frokostpause 

14.00-15.30 

Valgfag: 
Kreativ 
Naturfag 
Fitness 
musik 

Valgfag 

 

Valgfag 

 

Rengøring på 
Dagskolen 

 

Valgfag 

 

  

Uddannelseselementer i TIME OUT Linjen 

Faglig opgradering: 

 

Indhentning af FSA-niveau dansk 

Indhentning af FSA-niveau engelsk 

Indhentning af FSA-niveau matematik 

Brug af pc og tekstbehandlingsprogrammer 

Eksamenstræning  

Teambuilding  

Andre skolefag på individuelt niveau 
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TIME OUT linje: Kreativ linje 
Dagens tider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

9.00 - 9.45 Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamlingsquiz 

9.45 - 10.30 Vi går en tur for at få frisk luft  
og fordi bevægelse fremmer indlæring Status 

  

10.30-11.00 Vi starter op med  
dagens kreative emne 

 

Pause med 
servering 

11.00-11.30 Pause med servering Studier 

teoretiske eller  
praktiske 

  

11.30-13.00 Studier 

teoretiske eller 
praktiske 

 

Studier 

teoretiske eller 
praktiske 

 

Linje-projekt 

  

  

Studier 

teoretiske eller 
praktiske 

 

13.00-14.00 Frokostpause 

14.00-15.30 

Valgfag: 
Kreativ 
Naturfag 
Fitness 
musik 

Valgfag 

 

Valgfag 

 

Rengøring på 
Dagskolen 

 

Valgfag 

 

  

Uddannelseselementer i TIME OUT 

Linjen Kreativ: 

 

Sy, strikke og hækle 

Materialelære 

Farvelære 

Keramikarbejde 

Tegning og maling 

Teknikker i kreativ produktion 

Opsætning af teaterstykke 

Teambuilding 

Andre skolefag på individuelt niveau 
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TIME OUT linje: Naturfagslinjen 
Dagens tider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

9.00 - 9.45 Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamlingsquiz 

9.45 - 10.30 Vi går en tur for at få frisk luft  
og fordi bevægelse fremmer indlæring Status 

  

10.30-11.00 Vi gennemgår 
laboratorieøvelser. 

 

 
Pause med 
servering 

11.00-11.30 Pause med servering Studier 

teoretiske eller  
praktiske 

  

11.30-13.00 Studier 

teoretiske eller 
praktiske 

 

Studier 

teoretiske eller 
praktiske 

 

Linje-projekt 

 

 

 

 

Bæredygtigt  
forbrug  

Studier 

teoretiske eller 
praktiske 

 

13.00-14.00 Frokostpause 

14.00-15.30 

Valgfag: 
Kreativ 
Naturfag 
Fitness 
musik 

Valgfag 

 

Valgfag 

 

Rengøring på 
Dagskolen 

 

Valgfag 

 

  

Uddannelseselementer i TIME OUT 

Naturfagslinjen: 

 

Grundpensum i naturfag (fysik, kemi, 

biologi og geografi) 

Teknikker og adfærd i laboratorier 

Bæredygtig produktion 

Bæredygtig energi 

Forurening 

Genbrug og genanvendelse 

Teambuilding 

Andre skolefag på individuelt niveau 
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TIME OUT linje:  
Life Skills - Social træning og personlighedsopbygning 

Dagens tider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

9.00 - 9.45 Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamlingsquiz 

9.45 - 10.30 Vi går en tur for at få frisk luft  
og fordi bevægelse fremmer indlæring Status 

  

10.30-11.00  

Vi introducerer de  
17 verdensmål fra FN 

Pause med 
servering 

11.00-11.30 Pause med servering Studier 

teoretiske eller  
praktiske 

  

11.30-13.00 Studier 

teoretiske eller 
praktiske 

 

Studier 

teoretiske eller 
praktiske 

 

Linje-projekt 

 

 

 

 

 
Life Skills 

Studier 

teoretiske eller 
praktiske 

 

13.00-14.00 Frokostpause 

14.00-15.30 

Valgfag: 
Kreativ 
Naturfag 
Fitness 
musik 

Valgfag 

 

Valgfag 

 

Rengøring på 
Dagskolen 

 

Valgfag 

 

  

Uddannelseselementer i TIME OUT  
linjen Life Skills - Social træning og  
personlighedsopbygning: 

 

Life Skills overskrifter: 
• Kogekunst og godt værtskab 
• Køkkenhygiejne og rengøring 
• Forsikringer og offentlige papirer  
• Velfærdsstaten Danmark 
• Optihealth (optimalt helbred) 
• Åben fremtid (job, praktik, CV) 
• Indtryk og udtryk (formidling) 
• Førstehjælp 
• Bæredygtighed i en global verden 
 
Teambuilding 

Andre skolefag på individuelt niveau 
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……..farverig undervisning. 

Daglig leder: 

Birthe Nørskov 

 

+45 23 60 60 75 

birthe@dagskolen-tvind.dk 

  

Dagskolen på Tvind 

Skorkærvej 8 

6990 Ulfborg 


