
ET SLUSETILBUD

Hvordan sikrer vi de 
mest sårbare unge en 

vellykket overgang 
fra grundskole til 

ungdomsliv?

Marselisborg



Efterskolen Østergård er 
en del af ”Plads til Alle”, 
et projekt som arbejder 
målrettet for at unge 
med socialt-kognitive  
udviklingsproblematikker, 
får adgang til et fagligt 
kvalificeret ungdoms-
tilbud på en række 
specialefterskoler. 

Marselisborg 
– et slusetilbud

På baggrund af ovenstående 

tanker opstod sluseprojek-

tet, som i dag findes på flere 

specialskoler. På Østergård 

hedder Sluseprojektet ”Mar-

selisborg” og er et hus med 

plads til 9 elever. Der ligger 

et vigtig menneskeligt (og 

formentlig tillige økonomisk) 

udviklingspotentiale i at etab-

lere rammer, hvor den gruppe 

af unge, som har ønsket og 

motivationen for at komme 

på en efterskole, men som 

ligger i en gråzone af, hvad 

de nuværende efterskolefor-

løb kan tilgodese, sikres et 

meningsfuldt tilbud under en 

mere hensyntagende ramme. 

Der tænkes her på en gruppe, 

som det i dag er både van-

skeligt og økonomitungt, at 

indsluse i boformer uden for 

hjemmet. Et års ophold på en 

efterskole under skærmede 

rammer, ville være et vigtigt 

element i en faseopbygget 

overgang til voksenlivet, for 

denne gruppe.

Marselisborg tilbyder eleven 

Særlig grundig opstart og udvidet 
forældresamarbejde 
Ved opstart i et slusetilbud skal der foreligge en 
nyere PPV, og/eller en § 50 der understøtter tildeling 
af et slusetilbud. Ugen før skolestart tilbydes eleven 
et hjemmebesøg, hvor der er god mulighed for 
forventningsafstemning m.v. På første skoledag ind-
bydes elever og forældre i Marselisborg at ankomme 
2 timer før resten af skolen. Her er der mulighed 
for en rolig opstart, præsentation af personale og 
individuelle elevsamtaler. Efterfølgende tilbydes 
et udvidet forældresamarbejde, hvilket i praksis 
betyder, at forældrene tilbydes en ugentlig samtale 
med kontaktlæreren, samt mulighed for at ringe til 
Marselisborgs egen vagttelefon ved akutte tilfælde, i 
tidsrummet 8-22. 

Socialt liv
Eleverne får i Marselisborg et lille, pædagogstøttet 
miljø, som udgør en træningsbane for udvikling 
af sociale færdigheder, afkodning og forståelse 
for sociale spilleregler. Dette styrker chancen for 
potentielle venskaber og Marselisborg bliver en tryg 
base, en trædesten, der fremmer mulighederne for, 
at den unge med tiden vil kunne bevæge sig ind i 
det store fællesskab på Østergård. Det er vigtigt at 
understrege, at eleven selv skal ønske et ophold i 
Marselisborg og dermed det fællesskab som tilbydes 
i huset og på skolen. Det kan lyde banalt, men hvis 
den unge skal lykkes i den ramme vi tilbyder, skal 
lysten til at træne de sociale færdigheder være der 
f.eks. i form af et ønske om at få venner og få hjælp 
til at komme ud af eget værelse. 

Skærmede måltider
På en efterskole er der tradition for at indtage alle 
måltider sammen i spisesalen, en kontekst slusepro-
jektets målgruppe ofte har svært ved at indgå i. Der 
er derfor mulighed for, at eleverne i Marselisborg kan 
indtage alle måltider hjemme i huset, med guidning 
og støtte fra en af husets faste pædagoger. Samtidig 
får de mulighed for at træne sine sociale kompeten-
cer i en mindre og mere tryg kontekst. 



Fleksibel ramme 
Pædagogerne i Marselisborg er tæt på 
de unge og er til rådighed i huset fra kl. 
7.30-23.00. Derved er der hele tiden 
mulighed for at kravtilpasse og justere, 
for at kunne give eleverne en succesop-
levelse og en følelse af at kunne mestre 
og gennemføre en given situation eller 
opgave. Dette medfører en langt mere 
fl eksibel ramme, som bidrager til at den 
unge kan indgå i et efterskolemiljø, som 
ellers ikke ville være muligt. 

Fysisk ramme
I Marselisborg er der plads til 8/9 elever. 
Eleverne bor på 2-mandsværelser. Det er 
en grundlæggende del af efterskoletan-
ken, at elever ikke bor alene og derved 
har mulighed for at isolere sig på værel-
set.  I Marselisborg benyttes værelset 
som restitution, men ikke som fl ugt fra 
en hverdag eleven ikke kan overskue. 
En værelseskammerat er en mulighed 
for at træne samværet med en, enkelt 
elev, herunder at vise hensyn og kunne 
sætte sig ind i en andens behov, indgå 
aftaler og kompromisser osv., naturligvis 
med mulighed for støtte og guidning fra 
husets pædagoger. 

Mestring af eget liv
Vi har i Marselisborg succes med at 
selvstændiggøre eleven. De øver sig i at 
træffe beslutninger, samt på at kunne 
modtage guidning og støtte fra andre 
voksne end forældrene. Eleverne op-
fordres til at øve sig på at indgå aftaler 
med de voksne. Der gives i Marselisborg 
rig mulighed for den type af særaftaler, 
som giver mening ud fra et pædagogisk 
perspektiv.

Botræning
Selvstændiggørelsen i Marselisborg om-
fatter også grundlæggende botræning, 
herunder rengøring, personlig hygiejne 
mv. Eleverne i Marselisborg har en 

struktureret, guidet hverdag, som blandt 
andet medfører faste aftenrutiner, bade-
tider m.v. Det forventes at eleverne, evt. 
med støtte og guidning, deltager i husets 
fællespligter såsom fællesrengøring, 
botræning og køkkentjans. 

Faglig brobygning
I Marselisborg arbejdes der ud fra en 
anerkendende pædagogisk tilgang, 
med udgangspunkt i trivsel, støtte og 
motivation. Det er vigtigt at gøre sig helt 
klart, at der på ingen måde er tale om 
et behandlings- eller opholdssted. Der 
er i stedet tale om et særlig skærmet, 
specialpædagogisk tilbud. Pædagogerne i 
Marselisborg arbejder tæt sammen med 
skolens lærere, og arbejder målrettet 
med, at eleverne deltager mest muligt i 
den fagfaglige undervisning på skolen. 
Ofte skal eleverne i Marselisborg hjælpes 
ind i undervisningen, en brobygningsop-
gave som husets pædagoger hjælper ele-
ven med at varetage f.eks. ved at indgå 
aftaler med den enkelte faglærer.  

Trivselssamtaler og supervision
Eleverne tilbydes et samtaleforløb på 5 
samtaler med Østergårds pædagogisk 
konsulent. Formålet med forløbet er at 
styrke og støtte elevens generelle trivsel 
og udvikling.
Medarbejderne i Marselisborg supervise-
res jævnligt og har derudover mulighed 
for sparring med Østergårds eksterne 
pædagogisk konsulent.



Østergårdstræde 42, 
4735 Mern
Telefon 5539 6130
www.efterskolenoestergaard.dk
eller fang os på Facebook   

Kontakt

Du er altid velkommen 
til at kontakte os for 
mere information eller 
for at aftale, hvornår du 
kommer og besøger os.

Rammer og økonomi
For at forfølge sluseprojektet og de 
muligheder der er beskrevet i folderen, 
kræver det et specialiseret tiltag, der har 
den helt rette fl eksibilitet, et særligt miljø, 
i ungdomsmiljøet, hvor der er fokus på 
passende udfordringer og forstyrrelser. Et 
miljø som Marselisborg der insisterer på 
udvikling og udfordringer, men i det rette 
tempo.

Optag afhænger indledningsvis af en grun-
dig visitationsproces, og dernæst af en 
bevilling fra den pågældende kommunes 
socialforvaltning på 9 støttetimer pr. uge 
a’ 380 kr. 

Disse støttetimer giver eleven en plads 
i Marselisborg, hvor der dagligt er en 
fast pædagog til stede i tidsrummet 
7.30-23.00

Kontaktinformation

Telefon 55 39 61 30 
kontor@oe42.dk

For mere information
og priser kontakt os på

telefon eller mail


