
Målgruppe
Målgruppen er unge mellem 15 og 18 år uden folkeskolens 
afgangsprøve og unge mellem 18 og 30 år uden uddannelse.

Formål
Undervisningen har til formål at afdække og udvikle faglige, 
sociale og sproglige kompetencer med henblik på uddannel-
se eller beskæftigelse. Forløbet vil medvirke til overvindelse 
af eventuelle traumatiske oplevelser fra tidligere skoleforløb 
og minimere tilbagefald ved påbegyndt uddannelse.

Overordnet mål
Deltageren gennemfører et undervisningsforløb, der tilpas-
ses den enkeltes behov. Som udgangspunkt af 4-13 ugers 
varighed med 15 timers undervisning ugentligt.

Metode
Undervisningen foregår i grupper på max. 10 deltagere. 
Lærerne er også mentorer med stor pædagogisk erfaring 

med især inklusionselever, og der fastholdes et vedvaren-
de fokus på den enkeltes personlige og faglige udvikling 
uanset den enkelte deltagers ”bagage”.

Indhold
Viden genopfriskes og det faglige niveau styrkes. Under-
visningen opkvalificerer til videre uddannelsesforløb såsom 
EUD, Teknisk Skole, 9.-10.-klasse, videregående uddannel-
se, mv. og vi forbereder borgere til adgangsprøver.

Vi tilbyder undervisning i matematik, dansk, engelsk, fysik, 
kemi, biologi, geografi, tysk, religion, historie og samfunds-
fag. Derudover tilbyder vi undervisning i teknisk tegning, IT 
(hardware og software) samt tilrettet matematik for tekni-
ske uddannelser.
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Målgruppe
Målgruppen er unge mellem 15 og 30 år med behov for fag-
lig opkvalificering parallelt med støtte til personlig udvikling.

Formål
Formålet med kombinationen af undervisning og mentor-
støtte er en helhedsorienteret indsats hen imod et realistisk 
uddannelsesforløb eller varig beskæftigelse.

Overordnet mål
Borgeren gennemfører undervisning 2-25 timer ugentligt 
i specifikke fag, mens der sideløbende arbejdes på eventu-
elle psykosociale udfordringer.

Metode
Underviser og mentor er samme person. Det muliggør en 
situationstilpasset vekselvirkning mellem et fagligt studie-
relateret miljø og en ramme, hvor arbejdet med personlige 
forhold vægtes.

Indhold
De fagspecifikke behov sætter dagsordenen for forløbets 
indhold, ligesom deltagerens personlige udfordringer.

Sted
Storstræde 21, 2620 Albertslund. Horsholmgaard ligger i 
Herstedvester landsby og danner rammen om læring, ud-
vikling og glæde. Omgivelserne og stedets energi under-
støtter den fælles rejse.
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