Skibsprojektet EduKat
Afdeling Vestbjerg i Nordjylland

De fleste unge har en drøm – også selvom deres liv her og nu ser håbløst ud.
På Vestbjerg går realisme og eventyr hånd i hånd, og vi arbejder med troen på,
at en 9. klasses afgangsprøve ombord på båden er inden for rækkevidde.
Skipper Allan Nielsen

Korte ungeanbringelser på EduKat virker
– med den rigtige forberedelse
For en særlig gruppe unge kan en anbringelse på skibsprojektet EduKat
være en effektiv vej tilbage på ret køl – ovenikøbet med en 9. klasses
afgangsprøve i baglommen. En kort og nødvendig intro-periode på
afdeling Vestbjerg i Nordjylland øger chancen for succes.
Nogle unge har brug for et hurtigt miljøskift for at
bryde et begyndende misbrug og andre destruktive mønstre. Et skibsprojekt kan være et effektivt
miljøskift, og Edukat har gode resultater med at give
unge en adgangsgivende afgangsprøve og fornyet
mod på livet.
Vores erfaring er, at en måneds introduktionsforløb
er en nødvendig start på det, der både bliver et
intensivt skoleforløb og en oplevelse for livet. I Vestbjerg har vi tre døgnpladser efter Servicelovens §66,
stk. 1, nr. 5, hvor de unge kommer gennem vores
introduktionsforløb og kan bo, indtil der er plads på
selve togtet.

prøve i Aalborg. Unge kan – efter endt togt – efter
aftale bo i Vestbjerg, mens de venter på at starte
det planlagte, videre forløb.
Det indeholder introduktionsforløbet
·

Opfølgende visitationsproces og samtale med psykolog

·

Observation, vurdering og dialog omkring evt. misbrug

·

Lægebesøg og medicinvurdering til brug for forsikring

·

PPR visitation (Aalborg Kommune)

·

Besøg på båden

·

Søsikkerhedskursus

·

Planlægning af videre forløb

Intromåneden opfylder kravene til kommunen, når en ung

Hverdagen i rækkehuset i Vestbjerg er opbygget,
så skolegang og aktiviteter vænner de unge til
strukturen til søs. Vestbjerg benyttes fra skoleåret
2019/2020 også, når de unge skal til mundtlig

anbringes på et skibsprojekt – se “Vejledning om indsatser
og særlig støtte til børn og unge og deres familier” pkt.
412, 413 og 414.

www.edukat.dk
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På båden har eleverne traditionel skoleundervisning fra kl. 9-12. Denne struktur
vænner vi eleverne i Vestbjerg til.

Tiden i Vestbjerg bruges også til at vække
en gnist i eleverne for eventyr ved at vise
billeder fra tidligere togter – her fra Gibraltar
med haleløse aber.

Skolelærer Thomas Sørensen

Skipper Allan Nielsen

Håndslag, kontrakt og pris

Mere om intromåneden i Vestbjerg

Når I har en potentiel elev, starter forløbet oftest med
en telefonsamtale. Er der enighed om, at EduKat kan
være en mulighed, tager vi – sagsbehandler, elev og
forældre m.fl. – en samtale. Her taler vi om at sejle med
EduKat – togtet, skolen og samværet. Vi lægger en plan
for et muligt forløb og sætter en tidsramme for beslutningsprocessen.

At tage med på et togt er et stort spring for en ung – og vi
skal vide så meget som muligt om den unges udfordringer og ressourcer. Derfor har vi indlagt en samtale med
vores tilknyttede psykolog og supervisor Hanne Viborg
plus besøg hos egen, praktiserende læge og vurdering af
eventuelt misbrug. PPR skal ind over undervisningen, og
vi starter skolerutinen med undervisning fra 9-12 (der i øvrigt kører totalt uden sværdslag på båden). Vi introducerer
fysiske aktiviteter som kajakroning mm, der skal gøre den
unge tryg ved vand – og vækker den unges appetit på både
afgangsprøve og togtet som oplevelse.

Er den unge med på forløbet og målet om en 9. klasses
afgangsprøve, giver vi hånd og laver en kontrakt ud fra
dette mål.
Pris for togtet pr. elev
Administration pr. måned 4.650 kr.
Ophold 2.210 kr. pr. dag
Skole 1.173 kr. pr. dag
Rejseforsikring 1.630 pr. måned i udlandet.

Skibet og Vestbjerg har tre slags ressourcer tilknyttet:
Socialpædagogisk personale, folkeskolelærere og søfartskyndigt personale. Læs mere om EduKats faglighed og
effektevaluering på www.edukat.dk.

Pris for intromåneden
Tillæg på 68.510 kr., der dækker alt andet end elevens
rejseudgifter ved besøg på båden.

Socialtilsynet vurderer april 2019:

Pris for øvrige måneder i Vestbjerg
Som for togtet – minus rejseforsikring.
Efter intromåneden
Efter intromåneden bor eleven fortsat i Vestbjerg med
skole og aktiviteter, indtil der – senest medio maj – er
plads på båden.
Opsigelsesvarsler
I intromåneden kan kontrakten opsiges fra dag til dag af
parterne. Herudover er opsigelsesvarslet løbende måned
plus én.
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… efter anmeldt besøg på skibet og uanmeldt besøg i
Vestbjerg (interviews med unge, medarbejder, forælder og
ledelse og kontakt til anbringende kommuner):
» (…) at tilbuddet arbejder inden for en veldefineret målgruppe, og at medarbejderne fremstod kompetente (…) og
kunne redegøre for tilbuddets tilgange og metoder (…) de
unge oplevede, at medarbejdernes tilgang var anerkendende
og respektfuld (…) tilbuddets indsats tager udgangspunkt i
anbringende kommunes handleplan og bliver systematisk
dokumenteret i statusskrivelser«.
Vi ved, at scorer ikke er alt. Men alligevel: Gennemsnittet i
de syv temaer var 4,8.

EduKat ApS Daglig leder Dorte Falck
Telefon: +45 50 58 28 22
Svalegangen 30
DK - 9380 Vestbjerg

Mail: info@edukat.dk
Web: www.edukat.dk
Facebook: edukatone
CVR: 37542474

