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Kostskolen i Sønderjylland modtager unge mellem 13 og 18 år, 
der af forskellige årsager har brug for et miljøskifte, 
omfattende både skole og hjem.

Vi er godkendt til at modtage unge med opvækstbetin-
gelser som fx. omsorgssvigt, omsorgspersoners misbrug eller 
overgreb, der kan have resulteret i angst, stress, depression, 
identitetskriser, og unge med forskellige former for diagnoser. 
Manglende skolegang har ofte medført store huller i den 
faglige viden, manglende selvværd og modstand mod at 
indgå i klasseundervisning.

Alle unge er forskellige. Derfor er det vigtigt for os at mødes 
med den unge og tale om hans eller hendes lyst og vilje til at 
indgå i det liv, kostskolen tilbyder skolefagligt og socialt.
Vores erfaring er, at en ung med nok så store udfordringer 
kan nå langt med den støtte, vi giver – blot der er et kim at 
bygge på. 

MÅLGRUPPE

SønderjyllandS  GymnaSium, GrundSkole oG koStSkole



Kostskolens skolefaglige mål er, at eleverne genfinder lysten 
til læring, og at de får en 9. eller 10. klasses afgangseksamen. 
Samtidig er målet, at de efter endt afgangseksamen enten 
har en uddannelsesplan og er indskrevet på en ungdoms-
uddannelse eller har en konkret plan for, hvad der videre 
skal ske uddannelses-/jobmæssigt. 
 
Tæt på alle elever får en almindelig afgangseksamen 
i 9. klasse med obligatorisk selvvalgt opgave, projekt mm. 
og/eller en 10. klasse med alle obligatoriske fag.  
Kostafdelingens mål er derudover at ruste de unge til  
ungdoms- og voksenlivet på alle livets arenaer. 
Deres selvværd vokser, de oplever glæden ved venskaber 
og ved at indgå i gruppefællesskaber, de lærer at klare 
praktiske opgaver, og deres øjne åbnes for det samfund, 
de er – og skal være – en del af.

Mål



Pris
I skoleåret 2022/23 er prisen for skoledelen 17.800 kr. 
og for kostdelen 40.900 kr. pr. måned. 
Juli måned er betalingsfri. 

Prisen dækker alle udgifter til både skole og kostdel, herun-
der al ekstra støtte, adgang til kostskolens eksterne psykolog, 
fritidsinteresser, evt. medicin, transport til og fra hjemmet, 
kostskolearrangerede studieture, ferier mm. 

Med andre ord: Der kommer ikke ekstraregninger, når først 
en elev er indskrevet.



Skolen følger folkeskolens mål og delmål.  
Der er tre stamklasser med cirka 10 elever i hver klasse.  
I hovedparten af timerne er der to lærere, der tager sig af 
henholdsvis fag og støtte. Skolen samarbejder med PPR om 
tildeling af specialpædagogisk støtte.  

Skolen

Skolens tre stamklasser: 

Den skærmede klasse. Den går på tværs af klassetrin og 
tilbydes elever med brug for en pause fra den almindelige 
undervisning af følelsesmæssige, sociale eller skolemæssige 
årsager, og som måske er i gang med udredning. 

7. og 8. klasse. Her er kun ét eksamensfag, nemlig 
madkundskab. 

9. og 10. klasse. Op til eksamen opdeles eleverne ofte 
i mindre grupper. Eleverne går til prøve i alle fag og  
herudover faget LIV, der ruster eleverne til voksenlivet.



Skolens tilgang er anerkendende og respektfuld overfor hver 
enkelt elev. Vi er nysgerrige på at forstå elevernes adfærd 
og optagede af deres muligheder, læringsstrategier og 
læringsforudsætninger. Vi ønsker at skabe de rette betingel-
ser for læring. Vores små klasser med to underviser eller en 
underviser og en pædagog skaber forudsætninger for en 
ekstraordinær, pædagogisk, hensyntagende og understøt-
tende undervisning. Vi benytter både individuelle undervis-
ningsforløb og klasseundervisning, der giver eleverne ansvar 
for fællesskabet med de øvrige elever. 



Kostskolens elever bor i tre huse med hver ti elever og  
to pædagoger tilknyttet. De ti elever og de to pædagoger 
udgør i dagligdagen ’familien’.
 
Ambitionen er, at de unge skal have et rart, hyggeligt, sjovt 
og trygt hverdagsliv - med den socialpædagogiske støtte, 
omsorg og forudsigelighed, der gør det muligt.  
 
Der er faste regler om en masse ting fra stå-op-tidspunkt til, 
hvornår mobilen skal være slukket.  
Eleverne får den nødvendige, individuelle guidning i forhold 
til fx personlig hygiejne, døgnrytme, grænsesætning, 
respekten for andre og personlig udvikling.

Kostafdelingen



I dagligdagen deltager de fleste elever i fritidsaktiviteter i 
lokalsamfundet som ridning, skydning, bowling eller fodbold. 
Men der er også plads til at hente en pose chips i Aldi og 
sætte sig sammen med ”vennerne” og se en god film -  
nærvær, sammenhold og gode oplevelser kommer i mange 
former.  
 
I de weekender, hvor kostskolen er åben, tager elever og 
ansatte tit på tur ud af huset. Her knyttes stærke bånd, der 
hjælper, når tingene spidser til i hverdagen. 
Kostskolen har to obligatoriske ture om året, en skitur og en 
studietur. Herudover er der tilbud om en ferietur i forlængelse 
af skoleåret. 

Alle elever har eget værelse og deler badeværelse to og to. 
I hvert hus er der en fællesstue, et køkken og et vaskerum. 



Kostskolens faglige tilgang rækker tilbage til 1973, hvor præ-
sten og filantropen Per Sommer åbnede Den Sønderjydske 
Kostskole i Christiansfeld. Dengang var tilgangen humanistisk, 
altså med fokus på det medmenneskelige og respekten 
for individet. 

I dag bruger Kostskolen i Sønderjylland pædagogiske til-
gange og metoder, der på mange måder matcher denne 
humanisme. Den anerkendende tilgang og relationstilgan-
gen er det absolutte fundament for kostskolens tilgang til de 
unge. Da de fleste af kostskolens elever herudover har brug 
for forudsigelighed og struktur for at finde ro til at udvikle sig, 
er skolens hverdag og dagsrytme bygget op ud fra en 
miljøterapeutisk tilgang, der hjælper eleverne til at finde 
denne ro. 

Faglig tilgang



For at tilpasse kostskolen til tidens krav om dokumentation 
og evaluering er pædagogerne i kostafdelingen begyndt at 
bruge FIT-spørgeskemaer (Feedback Informed Treatment).  
FIT skal sikre, at de unge selv får mulighed for at fortælle 
pædagogerne, om de synes, de får det bedre.  
Dialogen omkring spørgeskemaerne giver samtidig pæ-
dagogerne mulighed for at justere tilgangen til de enkelte 
unge. Herudover arbejder både pædagoger og lærere 
sammen med eleverne om konkrete delmål for den enkelte 
elev. 
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Ønskes yderligere information om vores kostskoletilbud  
er du meget velkommen til 

at ringe på telefonnummer 74832062 eller  
gå på vores hjemmeside www.kostskolen.dk
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