
Velkommen til
Dagbehandlingstilbuddet

Hjembækskolen



DU INDDRAGES

Én gang om måneden afholdes 
skolemøde, hvor alle elever og lærere 
samles, og der gives fælles beskeder. 
Her har eleverne blandt andet 
mulighed for at komme med ønsker 
og ideer, samt få fælles talerum.
 
Vi lægger stor vægt på forældresam-
arbejde, og sender derfor ugeskriv og 
har faste samtaler.

VALGFAG BESTÅR 
BLANDT ANDET AF:

 - Træning i vores fitnesscenter
 - E-sport
 - Svømning
 - Gåhold
 - Krea
 - Håndværk- design & madkunst
 - Træværksted
 - Psykoedukation
 - Kaniner 

Gør det til din skole DU ER VIGTIG
På Hjembækskolen er hverdagen 
præget af tydelig struktur og forudsi-
gelighed. 

Der er 5 mindre klasser på skolen, hvor 
der kan være enten op til 8, eller op til 
12 elever. En klasse har et lærerteam 
på 2-3 tilknyttet, som underviser i de 
fleste fag i klassen. Der er fag hvor 
undervisningen er sammen med elever 
fra andre klasser, og det er tysk, fysik/
kemi og valgfag. Du får tildelt en kon-
taktlærer, som er tæt på dig og sikrer 
at aftaler og de bedste hensyn til dig 
bliver taget.

Du har mulighed for at tage 
folkeskolens prøver i 9. og 10. klasse.
Undervisningen tilrettelægges efter dit 
niveau, og sådan er det for alle elever. 

Langt de fleste af skolens elever har
 en skolebaggrund der af forskellige 
årsager har været afbrudt eller 

begrænset, hvilket betyder at dine 
klassekammerater fagligt har 
forskellige styrker og svagheder. 

Skoledagen starter kl. 08:35 og der er 
en obligatorisk gåtur på 15 minutter 
hver morgen for alle på skolen. Der er 
faste frikvarterer, og derudover er der 
mulighed for individuelle pauser, hvis 
du har behov for det.  
 
Der er fælles frokost kl. 12.15, hvor 
køkkenet står for forplejningen. Her er 
der mulighed for særlige hensyn, hvis 
du for eksempel har allergi eller hvis 
der er andre vanskeligheder i forhold til 
mad.

Der er 3 valgfagsperioder på et år, så 
der er mulighed for at prøve noget 
forskelligt af. Valgfagene afholdes sam-
men med elever og lærere fra andre 
klasser, dog fortsat i mindre hold. 

Det aftales med dig, hvordan din 
skolestart skal være, og hvor mange 
timer du skal begynde med. Det gør 
vi, fordi det er svært for mange at 
starte i skole igen, så det er vigtigt, 
at dit skema bygges op, så det er 
tilpasset dig. Dit skoleskema bliver 
jævnligt rettet til, og målet er, at du i 
dit tempo når fuldt skoleskema. 

Du kommer til at gå på en skole, hvor 
lærerne har stor erfaring med at løfte 
dig fagligt, også selvom det er lang 
tid siden du har gået i skole.
I Klassen er eleverne ikke opdelt efter 
alder/fagligt niveau, men efter 
hvordan eleverne passer sammen 
socialt. 

Hjembækskolen er en mobiltelefonfri 
skole. Derfor afleveres telefonen om 
morgenen ved ankomst og udleveres 
igen når du har fri. Rygning er kun 
tilladt på et bestemt sted, og kun i 
frikvarteret, men kræver en foræl-
dretilladelse. 

Lærerne har stor forståelse for, at det 
ikke altid er let at gå i skole, derfor vil 
du altid have mulighed for at få et 
pusterum. Det kan være det hjælper 
dig med musik i ørerne, gå en tur, lave 
noget kreativt, få boldmassage eller 
andet, som gør, at du bedre kan have 
en god skoledag.

Transport til og fra skole foregår i 
mi- nibusser sammen med højst 7 
andre elever.



VI SKABER OPLEVELSER SAMMEN

Skolen har to årlige lejrture. En på 2 dage og en på 6 dage. Begge 
ture er obligatoriske, det vil sige du skal deltage. Kig gerne på vores 
hjemmeside, hvor du kan se billeder og beskrivelser af turene.
Skolen har også en temafest, som ligger i foråret. Årets skoleafslut-
ning markeres både med en dag med fælles udflugt, såvel som en 
dag med rundbold; lærere mod elever og en frivillig vandkamp.

HJEMBÆKSKOLEN

Dagbehandlingstilbuddet 
Hjembækskolen -  
Specialskole med Grund- 
skole og STU.

Adresse:  
Lille Stokkebjergvej 9,  
4450 Jyderup


