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Indledning
Jyderup Private Heldagsskole har eksisteret siden 1997. Fra at kunne tilbyde pladser til cirka 10 
elever, kan Jyderup Private Heldagsskole i dag tilbyde pladser til omkring 50 elever.

Vi underviser eleverne i et struktureret og overskueligt miljø, hvor der arbejdes med individuelle 
undervisnings- og behandlingsplaner. I skoleåret 2020-2021 er eleverne inddelt i 6 basisklasser. 

Som Dagbehandlingstilbud har vi en overenskomst med Holbæk kommune. Vi har omkring 50 
elevpladser og visiterer både drenge og piger i alderen 6-14 år.

Jyderup Private Heldagsskole har altid ligget i Jyderup tæt på Skarre sø og den omkringliggende 
skov. Adressen er Slagelsevej 5 a, 4450 Jyderup, i alt 4 bygninger hvori der har været skole siden 
1896. Derudover benytter vi sølystvej 6a en 250 m2 villa til friluftsliv og fag samt administration. 
Lokalerne er renoveret og moderniseret igennem de sidste 10 år. De fysiske rammer giver god 
mulighed for undervisning i små grupper. 

Vi råder over i alt 5 bygninger med omkring 1300 m2 gode faciliteter. Vi har et multirum, 
musiklokale, afspændingslokale,  8 klasselokaler, kontor, musiklokale, håndværk/design lokale, 
stort køkken og et 100 m2 moderne lokale til de naturfaglige fag. Den omkringliggende natur, 
bestående af sø, skov, plantage og stisystemer, danner rammen om skolen.

Vi har en del udstyr til friluftsliv f.eks. kanoer og kajakker. Vi har gode IT faciliteter bl.a. 
smartboards samt cromebooks og bærbare pcere. Alle elever har adgang til I-pad  og Cromebooks 
samt cykel, når de starter.

På selve området har vi 2 legepladser indeholdende gynger, sandkasse, vippe, svævebane, 
klatrestativ, mooncars, stor multibane samt bålplads, hvor vi ind imellem laver mad. Vi har også 
dyrehold med høns og kaniner.
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Undervisning i behandlingsmiljø

Elevnormering og klasse/holddannelser
Det forventede elevtal i skoleåret 2020-21 på Jyderup Private Heldagsskole er 45-50 elever i 
alderen 6-17 år. Jyderup Private Heldagsskole kan indskrive omkring 50 elever. Pr. 1-8 er der 
indskrevet 44 elever.

Eleverne er i skoleåret 2020-21 inddelt i 6 basisklasser. I forbindelse med folkeskolereformen, har vi
på Jyderup Private Heldagsskole besluttet, at alle elever uanset klassetrin skal være på skolen 33 
timer om ugen. Alle elever er derudover på lejrskole i uge 36 og for overbygnings eleverne er der 
også lejrskole i uge 5.

Klasse Blå består pt. Af  elever i alderen 14-17 (overbygning). Eleverne i denne klasse er 
karakteriseret ved at de har brug for struktur og ro, for at gennemføre en god skoledag. Flere af 
dem har en diagnose. I Klasse blå er der drenge.

Klasse Gul består pt. Af elever i alderen 11-13 (mellemtrin). Eleverne i denne klasse er 
karakteriseret ved AKT vanskeligheder. Flere af dem har en diagnose. I Klasse gul er der drenge.

Klasse Orange består pt. Af  elever i alderen 7-11 år (indskoling). Eleverne i denne klasse er 
karakteriseret ved AKT vanskeligheder. Flere af dem har en diagnose. I Klasse orange er der både 
piger og drenge.

Klasse Grå består pt. Af elever i alderen 10-12 år (mellemtrin). Eleverne i denne klasse er 
karakteriseret ved AKT vanskeligheder. Flere af dem har en diagnose. I klasse grå er der drenge.

Klasse lilla består pt. af elever i alderen 10-13 år (mellemtrin). Eleverne i denne klasse er 
karakteriseret ved AKT vanskeligheder. Flere af dem har en diagnose. I klasse lilla er der både 
drenge og piger.

Klasse grøn består pt. af elever i alderen 14-18 år (overbygning) Eleverne i denne klasse er 
karakteriseret ved psykiske og sociale vanskeligheder. Flere af dem har en diagnose. I klasse grøn er
der både drenge og piger.

Klasse grøn og orange har sin dagligdag i en særskilt bygning. 

Klasse lilla og grå har sin dagligdag i en særskilt bygning.

Klasse blå og gul har sin dagligdag i en særskilt bygning.

Den samlede kønsfordeling medio august 2020 blandt eleverne er 9 piger og 35 drenge.
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Grundskemaer
Her følger skemaer for skoleåret 2020-21. Vi arbejder med omsorg, rammesætning, genkendelighed samt 
fast struktur.
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Årsplaner og elevplaner

Jyderup Private Heldagsskole er underlagt folkeskoleloven, således arbejder vi indenfor 
folkeskolens 3 fagblokke, og udbyder alle de obligatoriske humanistiske, praktisk/musiske og 
naturfaglige fag på de nærmere beskrevne årgange i folkeskoleloven.
Valgfag kan inddrages i det omfang det er muligt for den enkelte elev og skolen.

Vi arbejder ud fra individuelle undervisningsplaner for den enkelte elev, således at der tages 
hensyn til vejledende læseplaner, idet den enkelte unges standpunkt kan ligge hen over flere 
klassetrin i de forskellige fag. Undervisningsplanen er en del af den samlede behandlingsplan for 
den enkelte unge.

Undervisningsmaterialet differentieres i en så udstrakt grad at det er ”skræddersyet” til den 
enkeltes niveau og standpunkt i de respektive fag. Der kan blive tale om, at de unge undervises i 
henhold til de dispensationsmuligheder, der er hjemmel til i folkeskoleloven.

Undervisning og den specialpædagogiske indsats er nært forbundne, og tager udgangspunkt i 
elevens muligheder for indlæring i et miljøterapeutisk undervisningsmiljø. Vi tager altid 
udgangspunkt i elevens individuelle behandlings behov, men tilstræber at undervise alle elever i 
den fulde fagrække.

Undervisningen tilrettelægges således, at eleverne hovedsageligt modtager undervisning i små 
klasser. Derudover vil der også indimellem være undervisning i lidt større klasser.

Årsplaner vil blive udarbejdet efter folkeskolens vejledninger for de enkelte fag og tager 
udgangspunkt i det/de klassetrin, den enkelte elev er parat til at blive undervist i. Der vil, som 
beskrevet ovenfor, være en udtalt undervisningsdifferentiering i henhold til folkeskolelovens § 18 
stk. 1-5.

Der er i skoleåret 2020-21 fra 1.9.20 udarbejdet årsplaner i hver enkelt klasse og af de enkelte 
faglærere. Årsplanerne for de enkelte klasser kan rekvireres ved henvendelse.  

Der udarbejdes individuelle elevplaner og læringsmål. Vi skal arbejde videre med vores 
handleplaner i StyrPå. Elevplanerne indeholder kort – og langsigtede individuelle mål, og tager 
udgangspunkt i elevens nuværende kompetencer og fremadrettede potentialer.
Elevplaner udarbejdes to gange årligt.

Elevplanerne udarbejdes bl.a. på baggrund af de løbende elevsamtaler som kontaktlærer afholder 
med deres primære elever. Elevplanerne gennemgås årligt og godkendes og afsluttes af skoleleder.

Ferieplan 2020-2021
Vi følger som udgangspunkt Holbæk kommunes ferieplan for skoleåret 2020-21 med enkelte 
afvigelser bl.a. en lang skoledag. 
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Personaleoplysninger
Ledere:

Kasper, 46 år. Leder.

Uddannet lærer ved Holbæk seminarium i 2000. Kasper har Idræt og engelsk på linjefag. 18 års 
undervisningserfaring med børn i dagbehandlingstilbud, heraf 11 år som leder. Certificeret "Trin for Trin"-
instruktør samt instruktør i havkajak. Kasper har arbejdet på Jyderup Private Heldagsskole siden august 
2000.

Laila, 48 år. Skoleleder.

Uddannet lærer ved Københavns Dag- og Aftenseminarium i 2001, med linjefag i matematik og biologi. Har 
arbejdet som læsevejleder, ordblindelærer, svømmelærer og IT-ansvarlig. Har i flere år ført elever op til FP i 
matematik, biologi, geografi samt engelsk i både special- og folkeskoleregi. Har desuden voksenpædagogisk 
uddannelse. Laila er i gang med lederuddannelse. 

Lærere:

Lissie, 70 år.

Uddannet socialpædagog ved Bagsværd seminarium i 1974. PD spec. pædagogik. 37 års 
undervisningserfaring i specialklasser og dagbehandlingstilbud. Certificeret "Trin for Trin"-instruktør. Lissie 
har arbejdet på Jyderup Private Heldagsskole siden august 2004.

Henrik, 48 år.

Har undervist i folkeskolen i 5 år, i specialskoleregi i 20 år med børn i dagbehandlingstilbud, hvor Henrik har 
været praktikvejleder og kontaktperson til ungdommens uddannelsesvejledning. Samt arbejdet på 
opholdssted i 3½ år. Henrik har undervist i fuld fagrække og har ført til eksamen i FP. Henrik har arbejdet på 
Jyderup Private Heldagsskole siden oktober 2011.

Signe, 33 år.

Uddannet lærer ved Holbæk seminarium i sommeren 2012. Signe har bl.a. specialpædagogik og dansk på 
linjefag. Signe har arbejdet på Jyderup Private Heldagsskole siden marts 2013. 

Rikke, 44 år.

Uddannet lærer  ved N. Zahles seminarium 2006. Rikke har linjefag i dansk, engelsk, natur og teknik, 
billedkunst. Endvidere har Rikke FP erfaring i fagene dansk og engelsk. Rikke har arbejdet på Jyderup Private
Heldagsskole siden februar 2015.

Preben, 57 år.

Har undervist i folkeskolen i 25 år. Preben har arbejdet på Jyderup Private Heldagsskole siden august 2018.
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Christian, 46 år.

Uddannet lærer ved Blaagaard Lærerseminarium i 2003. Christian har dansk, historie, idræt og billedkunst 
som linjefag. Har arbejdet 5 år som folkeskolelærer og de seneste 12 år som specialskolelærer. Christian har 
arbejdet på Jyderup Private heldagsskole siden maj 2014.

Susanne, 61 år.

Uddannet lærer ved Kdas i 2001. Linjefag i dansk, religion og biologi er desuden uddannet svømmelærer.  
Susanne har undervist på alle klassetrin og har mange års erfaring med elever med særlige behov. Susanne 
har arbejdet på Jyderup Private Heldagsskole siden august 2020

Nuka, 45 år.

Uddannet lærer ved Holbæk seminarium i 2002. Linjefag i religion og idræt og er desuden uddannet 
svømmelærer. Nuka har undervist på alle klassetrin. Nuka har arbejdet på Jyderup Private Heldagsskole 
siden september 2013, med 2 års afstikker til et døgntilbud.

Karina, 47 år.

Uddannet lærer i 2009. Linjefag i fysik, nat&tek, matematik og idræt. Uddannet svømmelærer. Karina har 
arbejdet på Jyderup Private Heldagsskole siden februar 2017.

Jeanette, 33 år 

Uddannet lærer i 2008. Jeanette har linjefag i dansk, idræt og specialpædagogik og er desuden uddannet 
svømmelærer. Jeanette har arbejdet på Jyderup Private Heldagsskole siden 1. januar 2018.

Dorte M, 45 år

Uddannet lærer fra university college i 2011. Dorte har linjefag i matematik, biologi og idræt. Uddannet 
Svømmelærer. Dorte har arbejdet på Jyderup Private Heldagsskole siden april 2020. 

Pædagogisk personale:

Dorte, 50 år.

Bachelor i pædagogik på Holbæk seminarium i 2005. 7 års erfaring inden for specialområdet på skole og 
behandlingshjem. Erfaring med livet i naturen, gymnastikinstruktør samt grundforløb i pædagogisk 
massage. Dorte har arbejdet på Jyderup Private Heldagsskole siden september 2012.

Heidi, 39 år.

Uddannet pædagog fra Frøbel seminarium i 2003. Heidi har 10 års erfaring med idrætspædagogik, krop og 
bevægelse. Heidi har arbejdet på Jyderup Private Heldagsskole siden august 2017. 
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Jacob, 46 år.

Udannet tømrer i 1998. Udannet pædagog i 2008. Har arbejdet 5 år som pædagog i specialbørnehave i 
Holbæk, og 2.5 år på specialskole i Lejre kommune. Jacob elsker at fiske, udeliv og sejler i sin fritid. Jacob 
har arbejdet på Jyderup Private Heldagsskole siden november 2014.

Bo, 51 år.

Pædagogmedhjælper. Uddannet murer. Har 12 års erfaring i at tilrettelægge undervisning og praktiske 
aktiviteter for børn med særlige behov. Instruktør i havkajak. Bo har arbejdet på Jyderup Private 
Heldagsskole siden august 2006.

Sebastian, 38 år.

Pædagogmedhjælper. Uddannet Tømrer og Miljøterapeut. Erfaring fra arbejde med STU samt andre 
dagbehandlingstilbud. Sebastian har arbejdet på Jyderup Private Heldagsskole siden august 2020.

Mille, 51 år

Uddannet pædagog i året 2000, og har i de 18 år efterfølgende været i beskæftigelse indenfor forskellige 
specialområder i det pædagogiske fag, hvilket har givet et alsidigt og solidt erfaringsgrundlag. Mille har 
arbejdet på Jyderup Private Heldagsskole siden oktober 2018. 

Dennis, 61 år 

Pædagogmedhjælper. Dennis har hele sit arbejdsliv arbejdet på forskellige skoler og behandlingstilbud. 
Dennis brænder især for musikken og har stort erfaring i samspil med børn og unge. Denne har arbejdet på 
Jyderup Private Heldagsskole siden august 2018

Thomas, 42 år.

Pædagogmedhjælper. Bestået HTX 1996, med speciale i byggeteknik. Bygge og anlægsuddannelse hos NCC 
Danmark 96-2001, Multimediedesigner 2001-2003 samt en værktøjsmageruddannelse 2003- 2012.
Thomas har arbejdet Jyderup Private Heldagsskole siden oktober 2012

Michael, 39 år.

Pædagogmedhjælper. Michael er uddannet landmand. Michael har mange års erfaring som håndbold 
træner for børn og unge. Michael har arbejdet på Jyderup Private heldagsskole siden august 2018.

Andre medarbejdere:

Søren, 63 år.

Søren er uddannet tømrer og har været selvstændig i mange år. Søren er skolens pedel og kører også elever 
til og fra Jphel. Søren har arbejdet på Jyderup Private Heldagsskole siden december 2010.

Poul,  67 år.

Poul har de sidste år primært været ansat til at lave frokost. Poul har arbejdet på Jyderup Private 
Heldagsskole siden august 2009.
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Jørgen, 66 år.

Jørgen er ansat som pedelmedhjælper samt til at hente og bringe elever. Jørgen har været ansat på Jyderup 
Private Heldagsskole siden januar 2015. 

Jørgen, 64 år.

Jørgen er uddannet landmand. Han er udover denne færdighed ansat til at køre elever har været ansat på 
Jyderup Private Heldagsskole siden august 2019. 

Jesper, 48 år.

Jesper er uddannet mekaniker og han er ansat til at køre elever, vedligeholde køretøjer og hjælpe til i 
undervisningen (Vikar). Jesper har været ansat på Jyderup Private Heldagsskole siden januar 2012. Jesper er
flexjobber.

Karsten, 62 år.

Karsten ansat som pedel og pædagogmedhjælper, som både laver håndværk og deltager og planlægger 
vores frilufts aktiviteter. 

Karsten har arbejdet på Jyderup Private Heldagsskole siden august 2017.

Lea, 35 år.

Lea' primære ansvarsområde er alt den daglige rengøring på Jyderup Private Heldagsskole. Lea har linjefag i 
tysk og underviser i dette. Lea har arbejdet på Jyderup Private Heldagsskole siden januar 2017.

Elsebeth, 65 år.

Elsebeth er ansat som sekretær 2 dage om ugen . Elsebeth har arbejdet på Jyderup Private Heldagsskole 
siden januar 2020.
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Videreuddannelse og supervision

 Lærerne på Jyderup Private Heldagsskole tilbydes altid relevant videreuddannelse. 
Herunder linjefag, pædagogiske kurser, undervisningsfaglige kurser samt medicin 
håndtering.

 Vi har et bredt netværk af samarbejdspartnere bl.a. andre dagbehandlingstilbud.

 Jyderup Private Heldagsskole modtager supervision af Hanne Viborg. Hanne er uddannet  
Cand. Pæd.Pæd.Psyk. Hun Kommer 2 timer om måneden og har fællessupervision med alle 
ansatte. Ligeledes kommer Hanne Viborg 2 timer om måneden i hvert enkelt team.

Hanne kan altid tilkaldes, hvis det opstår behov. Dette gælder både i forhold til særlige 
vanskeligheder i elevgruppen, men også ved udfordring i personalegruppen. Hanne er 
ligeledes med til at drøfte vores fokus på videreuddannelse og kurser.

 Vi har fortsat fokus på at øge personalegruppens kompetencer inden for friluftsliv.

Jyderup Private Heldagsskole års mål for 2020-21

 Vi vil fortsat i skoleåret 2020/2021 have et særligt fokus på at inddrage IT i undervisningen, 
mange af vores elever har et særdeles godt kendskab til computere og bruger computeren 
flere timer dagligt, således mener vi at det er fornuftigt at bygge bro mellem deres viden 
om computeren som en fritidsaktivitet og computeren som et arbejdsredskab. Dette 
inkluderer også brugen af interaktive tavler i undervisningen. 

 Vi vil fortsat i skoleåret 2020/2021 have et særligt fokus på at inddrage friluftliv samt 
naturen omkring os i undervisningen. 

 Der skal udover et særligt fokus på det fortsatte arbejde med StyrPå idet der kommer en ny 
version af programmet.

 Vi skal I år i gang med at arbejde med GRUS samtaler i de enkelte Teams.

 I skoleåret 2020-21 afholder vi interne kurser indenfor emnerne, bæredygtighed og miljø, 
friluftsliv, Styrpå, Fritagelser og prøver. Der er afsat 3 aftner samt en pædagogisk weekend i 
november. 
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