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'HȵHVWHXQJHKDUHQGUºPȂRJV§VHOYRPGHUHVOLYKHURJQXVHUK§EOºVW
XG3§9§UYHMJ§UUHDOLVPHRJHYHQW\UK§QGLK§QGRJYLDUEHMGHUPHGWURHQS§
DWHQNODVVHVDIJDQJVSUºYHRPERUGS§E§GHQHULQGHQIRUU¨NNHYLGGH
Skipper Allan Nielsen

Korte ungeanbringelser på EduKat virker
– med den rigtige forberedelse
)RUHQV¨UOLJJUXSSHXQJHNDQHQDQEULQJHOVHS§VNLEVSURMHNWHW(GX.DW
Y¨UHHQHHNWLYYHMWLOEDJHS§UHWNºOȂRYHQLNºEHWPHGHQNODVVHV
DIJDQJVSUºYHLEDJORPPHQ(QNRUWRJQºGYHQGLJLQWURSHULRGHS§
DIGHOLQJ9§UYHML1RUGM\OODQGºJHUFKDQFHQIRUVXFFHV

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. 3§
9§UYHM har vi tre døgnpladser efter Servicelovens
§66, stk. 1, nr. 5, hvor de unge kommer gennem
vores introduktionsforløb og IºOJHKYHUGDJHQ, indtil
der erplads på selve togtet.

Aalborg. Unge kan – efter endt togt – efter aftale
bo S§9§UYHM, 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 KXVHWS§ 9§UYHM er opbygget, så
skolegang og aktiviteter vænner de unge til
strukturen til søs. 9§UYHM benyttes RJV§fra skoleåret
2019/2020, når de unge skal til mundtlig SUºYHL

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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3§E§GHQKDUHOHYHUQHWUDGLWLRQHOVNR
OHXQGHUYLVQLQJIUDNO'HQQHVWUXNWXU
Y¨QQHUYLHOHYHUQHS§9§UYHMWLO

7LGHQS§9§UYHMEUXJHVRJV§WLODWY¨NNH
HQJQLVWLHOHYHUQHIRUHYHQW\UYHGDWYLVH
ELOOHGHUIUDWLGOLJHUHWRJWHUȂKHUIUD*LEUDOWDU
PHGKDOHOºVHDEHU

Skolelærer Thomas Sørensen

Skipper Allan Nielsen

HÅNDSLAG, KONTRAKT OG PRIS
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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.
3ULVIRUWRJWHWSUHOHY WDNVW
$GPLQLVWUDWLRQSUP§QHGNU
2SKROGNUSUGDJ
6NROHNUSUGDJ
5HMVHIRUVLNULQJSUP§QHGLXGODQGHW

6NLEHWRJ9§UYHMKDUWUHVODJVUHVVRXUFHUWLONQ\WWHW
6RFLDOS¨GDJRJLVNSHUVRQDOHIRONHVNROHO¨UHUHRJVºIDUWV
N\QGLJWSHUVRQDOH/¨VPHUHRP(GX.DWVIDJOLJKHGRJ
HHNWHYDOXHULQJS§ZZZHGXNDWGN

3ULVIRULQWURIRUOºEHW

SOCIALTILSYNET VURDERER APRIL 2019:

7LOO¨JS§NUGHUG¨NNHUDOWDQGHWHQGHOHYHQV
UHMVHXGJLIWHUYHGEHVºJS§E§GHQ
3ULVIRUºYULJHP§QHGHUS§9§UYHM
Som for togtet – minus rejseforsikring.
(IWHULQWURIRUOºEHW
(IWHULQWURIRUOºEHWERUHOHYHQIRUWVDWS§9§UYHMPHGVNROH
RJDNWLYLWHWHULQGWLOGHUȂVHQHVWPHGLRPDMȂHUSODGVS§
E§GHQ
Opsigelsesvarsler
I intromåneden kan kontrakten opsiges fra dag til dag af
parterne. Herudover er opsigelsesvarslet løbende måned
plus én.
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ȐHIWHUDQPHOGWEHVºJS§VNLEHWRJXDQPHOGWEHVºJS§
9§UYHM LQWHUYLHZVPHGXQJHPHGDUEHMGHUIRU¨OGHURJ
OHGHOVHRJNRQWDNWWLODQEULQJHQGHNRPPXQHU 
» (…) 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.

Daglig leder Dorte Falck
Telefon: +45 50 58 28 22
9§UYHM)DUVWUXS
DK -  1LEH

Mail:info@edukat.dk
Web:edukat.dk
Facebook:VNLEVSURMHNWHGXNDW
CVR:37542474

