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Et vildt tilbud til jer som kommune, for en hurtig indsats til børn med skolevægring. 

På Stedet har vi stor erfaring i at hjælpe elever med skolevægring tilbage i skole.  

Vi ved det er et stigende problem blandt elever i folkeskolen, og derfor mener vi at der skal større fokus og 
viden om, hvad vi kan gøre for disse elever.  

Samtidig er vi meget forstående overfor at kommunerne betænker sig en ekstra gang før de indskriver hos 
os, da det er en dyr løsning, da eleven i det første lange stykke tid ikke går ret meget i skole. Derfor har vi 
valgt at lave et særskilt tilbud til skolevægrings elever. 

Vi indskriver til halv pris, altså halv skoletakst og halv behandlingstakst + kørsel. (se takstblad under 
visitation) Kørsel vil være en del af aftalen, da vi i starten kører hjem i hjemmet og skaber en relation der kan 
bære eleven tilbage i skole. 

Når eleven har stabilt fremmøde på Stedet, vil taksten sættes op til normal takst for en indskrevet elev på 
Stedet. 

Vi ved at vi kan hjælpe disse elever og tror på at det er denne vej, der er optimal. 

Eleven har brug for at mærke autentiske voksne, som de kan stole på. Deres system er overbelastet som 
resultere i modstand og frygt for skole og voksne der sættes i forbindelse med skole. Derfor tror vi på at 
relationen skal dannes der hvor barnet er trygt, nemlig i hjemmet. 

Når eleven mærker ro og mødes med forståelse af den voksne, vil nervesystemet komme i ro, og muligheden 
for at køres ind på Stedet, vil være til stede. 

Dette er en enestående mulighed for at få det kvalificerede arbejde vi som skole- og dagbehandlingstilbud 
kan tilbyde skolevægringselever  
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