S KO LE N

S KO L EN
H JU LDAM P ER EN

Hjuldamperen er et lille, trygt og overskueligt
uddannelsessted beliggende ved skov og strand i
Taarbæk nord for København. Skolen tilbyder
professionelle og helhedsorienterede
uddannelsesforløb. Uddannelsernes indhold og mål
tilrettelægges individuelt på baggrund af den
enkelte unges faglige, sociale og personlige
kompetencer. Formålet er, at den unge udvikler
livslange kompetencer både fagligt, personligt og
socialt med henblik på at mestre eget liv.
I september 2015 åbnede vi Café Hjuldamperen, i
lokaler ved siden af vores skole i Taarbæk. I efteråret
2015 påbegyndte vi et samarbejde med
Naturstyrelsen omkring vedligeholdelsen af et
parkområde.

T I LBUD P Å H J UL DAMPE R E N
• beskyttet beskæftigelse §103 SEL
• samværs- og aktivitetstilbud § 104 SEL
• ressourceforløb
• praktikforløb
• STU

Arbejdet/uddannelsen vil blive tilrettelagt i
individuelle planer, som tilgodeser den enkeltes
udviklingspotentiale.

KO N TA K T
SKOLEN HJULDAMPEREN
Taarbæk Strandvej 59, 2930
Klampenborg
skolen@hjuldamperen.dk
Tlf. 39 63 33 22
mobil: 41 16 33 22 / 20 84 48 30
www.hjuldamperen.dk
find os på Facebook

Skolen Hjuldamperen er en STU,
særligt tilrettelagt
ungdomsuddannelse, der
henvender sig til unge med
særlige behov, i alderen
16-25år.
Udbudt efter lov nr 564 af 6. juni 2007, samt
lovbekendtgørelse nr 739 af 3. juni 2016 om
ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

U N D E RV I S N I N G O G A K T I V I T E T E R
FAG OG PRA KT IK K ER
Der tilbydes dansk, matematik, engelsk, historie og samfundsfag.
Vi samarbejder med VUC, tekniske skoler mv. når det er relevant.
Gennem uddannelsen kommer eleverne i forskellige praktikker.
Skolen samarbejder med en række virksomheder, hvor det vil
være muligt at afklare og afprøve forskellige erhvervsområder.
Hvis du ser Hjuldamperen som en mulighed for dig så
henvend dig til skolen og få en rundvisning

Hjuldamperens STU starter med et 12 ugers
afklaringsforløb, hvor den unges kompetencer
og ressourcer afklares, med henblik på, hvad
elevens uddannelsesplan skal indeholde. Der
udarbejdes en uddannelses- og
undervisningsplan, som løbende bliver
evalueret i samråd med den unge.
På Hjuldamperen tilrettelægges og
gennemføres undervisningen ud fra de 10 H’er
- hvad, hvordan, hvorfor, hvor, hvornår, hvor
længe, hvem, hvor meget, hvad skal jeg så og
hvad er målet, for at skabe overblik og struktur
for den enkelte elev.

også med eksterne undervisere eks.
Livredningskurser.dk, Dansk Folkehjælp og
Speedbådsskolen Danmark, når det er aktuelt
for uddannelsesplanerne.

Praktik i Fakta

K RE AT IVE FAG
Vi udbyder værkstedsfag, it og medier, litteraturværksted hvor man
kan skrive sin egen bog eller avis, kreativitet og kunst, bo-træning,
sejlads, vandring og en række fysisk aktive fag som fitness,
svømning, hockey, ridning mv. Skolen har også sit eget værksted i
Taarbæk og på vores ødegård i Sverige.

Svampetur i Sverige

Klatring i Gladsaxe

Almen Fødevarehygiejne
certifikat

Speedbåds sejlads

Skolens Ødegård i Halland,
Sverige

Klubaften på Bakken

K URS ER OG VIR KS OMH ED S BE SØG
På Hjuldamperen tilbydes kompetencegivende kurser som
førstehjælp, almen fødevarehygiejne, speedbådscertifikat,
livredderbevis mv. Hvert skoleår er vi på forskellige
virksomhedsbesøg og ekskursioner, som relaterer sig til den
aktuelle undervisning. Vi har eksempelvis besøgt Folketinget, EUHuset og Vestforbrændingen.

Vi samarbejder med konsulent Jenny Bohr
(Plan B samtaler, udfra samarbejdsbaseret
problemløsning), optometrist Hans Tærsbøl
(synsmotorisk undersøgelse og
træningsprogram) samt kranio sakral terapeut
Marianne Stilov. Derudover samarbejder vi

Undervisning i det grønne

PE RS ONL IG OG SOCI AL UDVIK LIN G
På Hjuldamperens ødegård i Sverige afholdes der lejrskoler 2-3
gange årligt, værkstedsture med arbejde i det grønne område og
håndværksopgaver. Én gang om måneden afholdes der
klubaftener, hvor vi mødes om aftenen og laver forskellige sociale
aktiviteter. Vi har ugentligt “Dig, mig og fællesskabet” på skemaet
og arbejder individuelt med coaching, rådgivning og vejledning,
som et led i den personlige og sociale udvikling.

