
Velkommen 



Idrætsefterskolen Ulbølle

Idrætsefterskole 
-Specialundervisning 
-Specialpædagogik 

STU-Idræt 
Idrætsmedhjælper

Videnscenter 
Svendborgkurserne 
En folkeskole for alle



• Opstart august 2005 
• 78 elever på efterskolen 
• 19+ 1 studerende på STU-Ulbølle, Idræt 
• Alle med særlige læringsforudsætninger 
• 43 ansatte – pædagoger, lærere, pedeller, administration, 

køkken, pædagogiske medhjælpere og ledelse.



• Unge med diagnosticerede handicaps som fx 
– Autismespektret 
– ADHD, GUA, Tourettes 
– Downs Syndrom og andre syndromer 

• Unge med specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder 
• Unge med tidlige skader grundet opvækstbetingelser 



Mission: 
Vi er en idrætsefterskole, der giver unge med særlige 
læringsforudsætninger de bedste muligheder for at indgå 
aktivt i samfundets fællesskaber. 



Vision: 

At blive kendt og anerkendt som den efterskole i 
landet, der er førende i at udvikle og dokumentere 
effekten af anerkendende læringsmiljøer, der er 
baseret på idræt og specialpædagogik. 

At være drivkraft i at skabe anerkendelse af, at også 
unge med særlige læringsforudsætninger, kan og bør 
indgå i samfundets mange fællesskaber.



Hvad er meningen?

At sikre ALLE unge mulighed for at kunne 
deltage i og bidrage til  

samfundets fællesskaber 



Skolekultur



INDSATSER

DRIVKRÆFTER

GRUNDLÆGGENDE ANTAGELSER

ERKENDELSESTEORI



Realisme 
Der er en virkelighed, der kan beskrives på en objektiv og sand måde

Først beskrive virkeligheden og dernæst handle

Individ- problem- og mangeltænkning


Socialkonstruktionisme 
Begivenheder forstås og meninger samskabes gennem kommunikation og ud fra 
forskellige perspektiver

Relations- systemisk- og mulighedsskabende tænkning.


ERKENDELSESTEORI



Individ-, problem-og mangeltænkning (realisme)
Mennesket handler ud fra egne interesser 
Motivation kan bygges op ved hjælp af belønning, straf og kontrol 
Begynd med at spotte fejl og mangler. 

Relationel, systemisk og mulighedsskabende tænkning 
(Socialkonstruktionistisk)
Mennesket handler ud fra det, der giver mening i fællesskaber 
Motivation kan bygges op vha deltagelse i aktiviteter, der skaber gode resultater 

GRUNDLÆGGENDE ANTAGELSER



Socialkonstruktionisme

Vi konstruerer virkeligheden sammen 

HÅB



Vi oplever verden forskelligt 
Alt skabes i relationer
Vi er indbyrdes forbundne

Udgangspunkt



Der findes ikke en objektiv sandhed 

Vi er medansvarlige for relationen 

Vi konstruerer selv virkeligheden

Hvad betyder det?



• Husker, at mennesker gør det bedste, de kan, 
ud fra deres erfaringer og meningsskabelse. 

• Er nysgerrige og opmærksomme på ikke at falde 
for vishedens fristelse 

• Forsøger at være oprigtigt interesserede i, 
hvorfor andre gør, som de gør 

• Er opmærksomme på, at ord skaber virkelighed 
• Husker, at bag ethvert problem skjuler sig en 

frustreret drøm

Hvad gør vi så?



Er alt så lige godt ?



Ligeværd,
Anerkendelse, 

Tryghed,
Fællesskab, 

Ambition,
Alvor og sjov

Værdier



Udfordring !! 

En efterskole skal være en forhindringsbane 
og ikke en curlingbane

19. december 2017



• Det fysiologiske 
• Det relationelle 
• Den personlige udvikling 

Fremtidsperspektivet: 
Et talentudviklingsmiljø i verdensklasse

Det fælles tredie - idrætten



Netværk - Plads til Alle 

Lidt autisme-nørderi

Jannik Beyer
Jannik Beyer – 2019 / 20

Inspirationskilder!

Poul Bak

Winner

Ross Greene

Sarah Ward
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Eksekutive funktioner
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