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Fremtidens skolehjem 
 

 

Hvordan skal fremtidens skolehjem være?  

De opgaver der er på skolehjemmene i dag er under forandring. Der fokuseres på fastholdelse, 

studiemiljø, personalekompetencer, pædagogiske og koordinerende roller mm.  

Da de 45 skolehjem i Danmark individuelt er meget forskellige, skal dette materiale ses som en 

skriftlig anbefaling i forhold til fremtidens skolehjem.  
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De fysiske rammer 

Skolehjemmets fysiske rammer skal både invitere til fælles aktiviteter, læring og skabe hjemlighed 

for eleverne.  

Alle elever foretrækker at bo på et enkeltmandsværelse uanset alder, køn og uddannelse. 

Værelsernes indretning varierer selvfølgelig fra skolehjem til skolehjem, men de fleste værelser har 

eget bad og toilet, hvilket er en fordel, da værelserne skal være et sted, hvor eleven kan være sig 

selv og have sin private base i hverdagen. 

Det er ikke alle skolehjem, der har ressourcer nok til at give alle elever et enkeltmandsværelse. 

Derfor skal der koordineres, hvilke elever der får lov til at få sit eget værelse.  

Unge med særlige behov kunne få fortrinsret til et enkeltmandsværelse.  

 

Mange unge trives i efterskolemiljøet. Derfor kunne skolehjemmene fremhæve de fællesnævnere, 

de har med en efterskole for denne målgruppe, så tanken om et dobbeltværelse ikke virker 

skræmmende. 

Skolehjemmene i dag huser i større stil efteruddannelseselever og kursister. For at være et 

attraktivt tilbud er det nødvendigt at give kursister enkeltmandsværelser, uagtet det kan presse 

antallet af enkeltmandsværelser til EUD- elever. 

Kursistværelser kan med fordel ligge i en separat fløj, så ønsket om etablering af voksenmiljø kunne 

prioriteres (læs om mere under afsnittet ’Skolehjemsregler).  

Det er en god ide, at have et køkken tilknyttet skolehjemmet, så elever med særlige fødevarebehov 

har mulighed for at tilberede deres egen mad. I den forbindelse skal der være mulighed for 

køleskabsplads, til dem der ønsker det. 

 

Det sociale miljø:  
 

Skolehjemmet skal desuden have fælles arealer, hvor eleverne kan lave gruppearbejde i fred og ro, 

lave fælles aktiviteter og mødes på kryds og tværs. Alle skolehjem har gode erfaringer med 

fællesrum, da det er her eleverne deler erfaringer og hjælper hinanden på det faglige plan.  

For at fastholde eleverne er det en god ide, at skabe et socialt miljø, hvor læringen og det sociale 

samvær styrkes.  

Skolehjemmene selv oplever, at det sociale miljø på skolehjemmene skaber grobund for en højere 

faglighed og en større gennemførelsesprocent på uddannelserne. Derfor er det vigtigt, at 

skolehjemmene kan skabe et godt socialt miljø, som de unge trives i, og rent fagligt kan udvikle sig i 

– eksempelvis ved at arrangere interessante fritidsaktiviteter og skabe miljøer, hvor eleverne kan 

mødes og udveksle erfaringer.   
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Mange skolehjem oplever desuden, at der er sammenhæng mellem det at bo på skolehjemmet og 

en højere gennemførselsprocent. Ofte skabes der sociale relationer mellem de bogligt stærke 

elever og de praksisfaglige elever, der betyder, at de kan hjælpe hinanden på de områder, hvor de 

hver især er svagest. 

Derudover er det en god ide, at skabe miljøer for både de unge og de voksne elever, da de to 

grupper har hver deres præferencer i forhold til det sociale miljø. De unge vil gerne ’fylde’, høre 

højt musik og være aktive. Hvorimod de voksne elever gerne vil sidde og snakke, se fjernsyn og 

slappe af.  

 

Forældrenes indflydelse på deres børns valg af ungdomsuddannelse 

Ud fra et spørgeskema, besvaret af 1014 forældre med børn fra 14-21 år, står det klart, at 8 ud af 

10 forældre tænker over studiemiljøet, når de skal rådgive deres barn om valg af uddannelse.  

Forældrene prioriterer, at uddannelsesstedet har meget fokus på at støtte det faglige ved at tilbyde 

lektiecafé, learning centre, åbne værksteder og tutorer uden for skoletiden.  

Forældrene mener, at STX er den uddannelse, der kan tilbyde deres barn det bedste studiemiljø. 

Kun 5 % mener, at erhvervsuddannelserne EUD og EUC kan tilbyde deres barn det bedste 

studiemiljø – og hele 40 % ved det ikke.  

Undersøgelsen viser at næsten hver anden (45 %) ikke ved, hvad et skolehjem er. Men at 77 % af 

forældrene mener, at skolehjem er en god ide, når først de får forklaret, hvad det er.  

Ifølge rapporten ’Uddannelsesvalg i 8. klasse’ fra Danmarks Evalueringsinstitut (2017) svarer 72 % af 

8. klasseeleverne, at det er forældrene, der i høj eller nogen grad har betydning for deres 

overvejelser. 89 % svarer, at de ofte taler med deres forældre om uddannelse og arbejde.  

En undersøgelse udført af IPG Mediabrands for Ditbarnsfremtid (2016) viser, at 95 % af forældrene 

taler med deres børn om uddannelsesvalg, men hver 5. ikke føler sig klædt på til opgaven. 3 ud af 4 

forældre ved mest om de gymnasiale uddannelser, mens EUX er blandt de uddannelser de ved 

mindst om. 

Disse resultater og undersøgelser indikerer, at det ville være en fordel for skolehjemmene at rette 

deres markedsføring mod forældrene. Markedsføringen skal fortælle, informere og give et visuelt 

billede af, hvad et skolehjem er, på hvilken måde skolehjemmene støtter op omkring det faglige og 

ikke mindst, hvorfor EUD og EUC skolehjem tilbyder det bedste studiemiljø for deres barn.   
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Voksen elever  

Mange skolehjem skal favne bredt i forhold til elever. På mange skolehjem bor der en del 

voksenelever (30+) i enten kortere eller længere tid. Disse elever har andre behov sammenlignet 

med de unge skolehjemselever.  

Ofte vil vokseneleverne gerne have mere privatliv og en roligere hverdag.   

Voksen elever kan være ældre elever, der går på ordinære grundforløb, SKP, almindelige 

hovedforløb og kursister på ’efteruddannelse’.  

Som udgangspunkt er alle elever individer med særlige interesser og værdier. Nogle skolehjem har 

god erfaring med at placere de unge samlet i én fløj, da de har en anden oplevelse af ro og intern 

kommunikation.  

Ligeledes placeres ældre voksenelever sammen med andre elever i samme aldersgruppe. Der er 

god erfaring med at placere eleverne i hold fra starten, hvis dette er muligt. Men som 

udgangspunkt er et værelse et værelse.  

De unge elever og vokseneleverne kan gøre god nytte af hinanden – derfor opleves der god erfaring 

med, at opholdsrummene og andre fællesrum er indrettet, så der er plads til alle aldersgrupper. 

Eksempelvis er det en god ide at etablere rolige omgivelser for studieaktivitet separat fra 

aktivitetsrum som billard og bordtennis.  

Generelt om voksenelever har de ikke samme behov for aktiviteter ud af huset. De er bedre til at 

organisere og adsprede sig selv og hinanden i mindre grupper eller alene.  

 

 

 

Skolehjemsregler 

Skolehjemmene har forskellige udfordringer, der kræver ekstra stramme regler.  

Udfordringerne er: 

 Misbrug af euforiserende stoffer 

 Brug af anabolske steroider 

 Overdrevet indtag af alkohol 

 Personlig hygiejne (tabu emne) 

 Unge der presses ind i uddannelsessystemet, der har forskellige problemstillinger med 

enkeltværelsesproblematikken kontra dobbeltværelse 

 Tid til de stærke og målbevidste elever (der bruges meget tid på de svage elever)  
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Et af de store spørgsmål er, om det skal være tilladt at indtage alkohol på skolehjemmene.  

 

Fordele ved at alkohol er tilladt:  

- Kursister ser det som en frihed, at kunne drikke en øl på værelset (nogle bliver utilfredse, 

hvis det ikke er tilladt) 

- Skolehjemseleverne lærer at kontrollere forbruget af alkohol (en del af udviklingen ”fra ung 

til voksen” – de lærer at tage ansvar for sig selv) 

- De voksne skolehjemselever fungerer som rollemodeller i forhold til at tage ansvar for sig 

selv  

Fordele ved at alkohol ikke er tilladt:  

- Alle er indforstået med, at der ikke må indtages alkohol på skolehjemmet (eleverne giver 

samtykke til, at der er en tydelig rusmiddelpolitik)  

- De elever der ikke indtager alkohol, selvom det ville være tilladt, oplever ikke andre 

berusede elever 

- Fokus på sundhed  

- Bedre ro for alle beboere og mindre slidtage på inventar 

- Det skaber tryghed for de yngre elever og ikke mindst deres forældre, når de skal bo uden 

for hjemmets trygge rammer for første gang 

- Det fritager personalet fra at skulle vurdere hvornår de unge drikker for meget, holde opsyn 

med berusede elever og gør det nemmere at sikre et studiemiljø på skolehjemmet 

- Skolehjemmene viser skolens afdelinger, at de bakker op om undervisningsparathed og ikke 

underminerer den 

Overordnet er det en god ide, at have klare og tydelige regler for, hvad eleverne må og ikke må. 

Eleverne skal kende til de konsekvenser, der medfølger, hvis reglerne brydes.  

 

Elever med særlige behov 

Nogle skolehjemselever har særlige behov, som skolehjemmene skal tage hensyn til. Eksempelvis 

skal ADHD elever have hjælp til en struktureret hverdag. De skal have hjælp til at spise fælles 

morgenmad, hjælp til medicin og hjælp til at huske rengøringen. Her kan der evt. udarbejdes et 

skema til eleven. Elever med ADHD ønsker helst at bo på et enkeltmandsværelse, men der er gode 

erfaringer med at lade eleverne bo sammen med en, så der kan skabes en god struktur. Som 

medarbejder skal man være tydelig i sin kommunikation med en elev med ADHD. Ironi mm. forstås 

ikke.  

Elever med særlige behov i forhold til kosten, kan have en kontaktperson i køkkenet, så der ikke 

opstår misforståelser.  

Elever med boglige udfordringer skal tilbydes ekstra hjælp, så de ikke opgiver deres uddannelse.  
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Der ses desuden en stigning af elever med forskellige særlige behov. Heriblandt social angst, 

selvskadende adfærd, cutting mm., men også almindelige ungdomsproblemstillinger som mobning 

og forkert adfærd på sociale medier. 

Det er derfor vigtigt, at det enkelte skolehjem har et velfungerende og veluddannet personale, der 

til stadig opkvalificeres til de problemstillinger, den aktuelle elevflok indeholder. 

 

Studievejledning 

Studievejledning har forskellige formål. Studievejlederen tilknyttet skolehjemmet om aftenen giver 

hovedforløbseleverne muligheden for at få vurderet deres karrieremuligheder. Men 

studievejledningen er også nyttig i forhold til de frafaldstruede elever.  

Frafaldtruede elever:  
Frafaldstruede elever kræver en særlig indsats, hvor skolehjemmet i samarbejde med en elevcoach, 

mentor, undervisningsafdeling, eller en studievejleder kan tilrettelægge et forløb for den 

frafaldstruede elev. Dertil ville det eksempelvis være en god ide med en fast vækkeordning for at 

være sikker på, at den frafaldstruede elev møder til tiden.  

Under det tilrettelagte forløb er det en fordel at have løbende samtaler med den pågældende elev, 

hvor eleven forpligter sig til en opfølgning.  

Nogle skolehjem har gode erfaringer med at have en mentor eller en coach tilknyttet. Han/hun kan 

hjælpe eleven med at holde fast i uddannelsen. Det er her vigtigt, at mentoren/coachen har sin 

faste plads på skolehjemmet, så eleverne kan kende, finde og få skabt et tillidsforhold til mentoren.   

Det vil hjælpe på gennemførelsesprocenten og fastholdelsen af elever, hvis elever med boglige 

udfordringer kan få hjælp fra en uddannet lærer og/eller få professionel lektiehjælp. Problemet 

med en mentor/coach er nemlig, at de ofte ikke er inde i det faglige, men ’kun’ kan støtte i forhold 

til sociale og personlige udfordringer.  

Det anbefales at hele trivselspersonalet på skolehjemmet har en fast gang på skolehjemmet, så de 

hurtigt lærer at spotte elever, der ikke trives. Omvendt skabes der også tryghed for 

skolehjemseleverne, når de dagligt møder det samme personale.  

Overordnet er det en god ide med en blanding af fagpersoner.  

 

De ansatte  

Der er stort fokus på, hvilke opgaver de ansatte skal kunne løse i forhold til fremtidens skolehjem. 

Hvor meget administrativt arbejde skal skolehjemspersonalet have ansvaret for? Hvor meget læring 

skal de kunne bidrage med, og hvor meget skal de kunne hjælpe eleverne på det psykologiske plan?   
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Fælles for skolehjemmene er, at man har nået de bedste resultater med fastansat personale. Det 

giver stabilitet i hverdagen og skaber tryghed for skolehjemseleverne. Eleverne skal kende 

personalet, så de ved, hvem der kan hvad, og hvem de kan gå til, hvis der opstår faglige eller 

personlige problemer. 

Skolehjemsansatte skal kunne lytte, være mæglere, have indlevelse og være tolerante. Personalet 

skal have en relevant uddannelse. Det kan f.eks. være studievejleder, læsevejleder, underviser, 

social pædagog eller pædagog med rette perspektiv. Derudover skal personalet være villig til at 

tage forskellige kurser, der kan hjælpe dem i deres arbejde på skolehjemmet. (f.eks. inden for 

psykologi, idræt, undervisning, konflikthåndtering, vejledning eller andet).  

Nogle skolehjem anvender det eksisterende personale til at løse andre opgaver. 

Rengøringspersonalet kan eksempelvis fungere som pedelassistenter, kontorpersonalet kan indgå i 

vikarordningen og udføre pædagogiske opgaver. Studerende kan bruges som nattevagter og 

weekendvagter.   

Det vigtigste er, at de ansatte vil de unge og har pædagogisk indsigt.  

 

Hvilke elever skal prioriteres?  

På skolehjemmene bor elever fra mange forskellige uddannelser og kurser. Som regel er 

skolehjemmene i tvivl om de skal have fokus på de unge, de voksne eller kursisterne.  

Der vil altid være et dilemma omkring, hvem der skal bo på skolehjemmet og hvorvidt de forskellige 

typer af eleverne skal opdeles eller ej. Løsningen på denne problemstilling er op til det enkelte 

skolehjem selv.   

Skolehjemmene er lovmæssigt funderet i bekendtgørelsen vedrørende skolehjem. Som 

udgangspunkt optages EUD elever med mere end 5 kvarters transporttid. Der arbejdes i dag således 

på, at alle har ret til en plads på skolehjemmene. Dertil er der en gruppe, der opretholder 

muligheden for tilskud via staten for ophold. 

Såfremt der er overskud af pladser, er det derfor naturligt, at ledige pladser udbydes som 

indtægtsgivende virksomhed for den enkelte uddannelsesinstitution – med de overvejelser der er 

nævnt i dette dokument. 

 

Aktiviteter 

For at gøre skolehjemseleverne til en del af resten af skolen, kan man lave aktiviteter på tværs af 

skolens forskellige uddannelser. Derudover kan der arrangeres aktiviteter skolerne imellem, så 

skolehjemseleverne får indsigt i forskellige uddannelser og evt. ser deres egen uddannelse fra nye 

perspektiver.  
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Så vidt det er muligt forsøges det mange steder at inddrage faglokaler i fritidsundervisningen – 

både til elevernes dygtiggørelse men også til gensidig præsentation af fagenes faglighed på tværs af 

uddannelserne. 

Det kan anbefales, at der laves et aktivitetsskema, hvor der planlægges et halvt år ad gangen. Flere 

skolehjem er i et samarbejde på tværs af aktiviteter til elever - blandt andet E-sport. Det ville være 

en god ide, at ansætte en fast medarbejder til kun at håndtere aktiviteter. Dette vil booste 

aktiviteterne og fremmøde dertil. Det vil være en god ide, at have aktiviteter designet til de 

kvindelige elever, netop også for at tiltrække flere kvinder til erhvervsuddannelserne. Derudover er 

det vigtigt at have fokus på sundhed.  

Forslag til aktiviteter:  

 Film (aftale med biograf om rabat til skolehjemselever) 

 Roning (medlemskab i roklub) 

 Løbeklub 

 Fodbold 

 Yoga 

 Smykkefremstilling  

 Svømmehal 

 Fitness 

 Havkajak 

 Kano 

 Speedbåd 

 Paintball 

 Grill aften 

 Åbent værksted 

 Standup forestillinger 

 Klatrevæg 

 Ordblindeundervisning  

 Air-brush kurser 

 Studiecafe  

 Open learning center 

 Kulturelle besøg  

 Virksomhedsbesøg (for at booste elevernes faglige læring) 

Skolehjemseleverne kan også selv komme med forslag til aktiviteter eller oplevelser, som de synes 

kunne være interessante både personligt og fagligt. På denne måde kan en mere elevstyret hverdag 

opnås.  
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Kost og sundhed 

For at sikre, at skolehjemeleverne får morgenmad, ville det være en god ide med en 

morgenmadsordning. På de fleste skolehjem serveres der 3-5 måltider, hvor de to sidste ofte er 

eftermiddagsfrugt, aftenkaffe og kage. Når eleverne samles om måltiderne, har det stor betydning 

for trivslen, hyggen og det sociale samvær.  

For at skabe et sundt skolehjem kan der tilbydes løbetræning, rabatordninger til forskellige sunde 

aktiviteter og en kostvejleder til de elever der ønsker at tabe sig. Der skal tilbydes sunde alternativer 

i stedet for slik og sodavand. 

Der kan tilbydes rygestopkurser, værelsestjek og trivselssamtaler om renlighed.  

Mange skolehjem tager hensyn til elever med anden etnisk baggrund. Her laves specielle ordninger 

i forhold til ramadanen, hvor det er muligt at benytte køleskab og pakning af mad. Det anbefales, at 

der er en kontaktperson i køkkenet, så der ikke opstår misforståelser.  

I forhold til motion anbefales det, at de fysiske og organisatoriske rammer understøtter motion og 

bevægelse. 

 

 

Drift 

For at kunne drive skolehjemmene på den mest hensigtsmæssige måde, skal det koordineres, 

hvornår skolehjemseleverne bor på skolehjemmet. I nogle perioder er der ikke værelser nok, fordi 

skoleforløb og kursusforløb overlapper hinanden. Derfor er målet et lineært skoleforløb. For at nå 

dette mål, kræver det planlægning i forhold til undervisning og kurser. 

Det anbefales, at der tages hensyn til planlægningen af skoleforløb på det enkelte fag, og 

uddannelsesplanerne ser mere generelt i faget således, at der ikke opstår ”propper” med en 

indkaldelse af elever, der veksler på 25-35 %. 

Dette giver dels udfordringer for indkvartering, men selve det faglige tilbud risikerer at blive 

væsentligt ringere, da undervisernes undervisningshold kan veksle mellem 1 til 5 hold i uger.  

En planlægning med et fast antal elever over året giver både en tryg indkvartering, et solidt 

undervisningstilbud med plads til den enkelte elev OG bedre arbejdsforhold for det faglige 

personale både på skolehjem og i undervisningsafdelingen. 

 

Overlap i forløb:  

                                                                     

  
Forløb 

Forløb Forløb 
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Lineær forløb - MÅLET:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forløb Forløb Forløb 
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Kildehenvisning:  

Dit barns Fremtid  

DEA 

EUC Lillebælt - Skolehjem  

Kold College – Kold kollegiet  

”Sunde erhvervsskoler – Godt på vej!”   

  


