Lykkegardskolen
Klasserne sammensættes ud fra elevernes
følelsesmæssige ståsted
og deres personlige og
sociale ressourcer.

Lykkegardskolen er et skole- og dagbehandlingstilbud
for børn og unge med behov for en helhedsorienteret
behandlings- og undervisningsindsats.
Lykkegardskolen tilbyder skole og dagbehandling fra
0. til 10. klasse for elever med ADHD, ASF-problematikker,
tilknytningsforstyrrelser, udviklingshæmning eller andre
udviklingsforstyrrelser, der samlet set har betydning for
evnen til at indgå i sociale relationer.

• 21 elever fra 0. til 10. klasse

Lykkegardskolen tilbyder undervisning i fuld fagrække
med mulighed for FP9 ved grundskolens ophør. For elever
i udskolingen visiteret efter §33 er der et særligt tilrettelagt forløb med begrænset fagrække og undervisning i
praktikker.

• FP9 efter grundskolens ophør

• Undervisningsoverenskomst
med Holbæk kommune
• Undervisning i fuld eller
begrænset fagrække
• Maritime undervisningsforløb
• STU-tilbud

På Lykkegardskolen har vi også mulighed for at inddrage
skoleskibet Hjalm i undervisningen og dermed kombinere
skolegangen med søfartsoplevelser og maritime forløb.
Lykkegardskolen tilbyder Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) for unge i alderen 16 til 25 år med
særlige behov. Her kan den unge vælge mellem to linjer:
”Maritim STU” og ”Natur og udeliv”.
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Tillid og relationer
skaber udvikling

At føle sig som en del af noget større
Det er afgørende for os, at vores elever føler sig som en
del af noget større, og at lige netop deres bidrag er vigtigt
og har betydning for fællesskabet.

Lykkegardskolen
Hovedgaden 2
4420 Regstrup

Eleverne bliver sat sammen i grupper ud fra den viden,
vi har om deres følelsesmæssige og mentale niveau.
Selv om der er stor spredning på de faglige kompetencer,
den enkelte elev har, har vi fokus på, at alle får maksimalt
udbytte af undervisningen. Vi er således bevidste om, at
eleverne udnytter og udvikler deres individuelle potentiale.

Skoleleder
Astrid Barslund
ab@lykkegardskolen.dk
tlf. 92 90 05 00

På Lykkegardskolen arbejder vi med forskellige undervisningsplatforme, lærerbogssystemer og kommunikationsformer, som vi tilpasser den enkelte. Hver elev får
computer eller iPad til rådighed i skoletiden.
Elever med nedsat funktionsniveau får tilbudt kompensation i de forskellige læringsaktiviteter. De kan fx have
begrænset arbejdshukommelse, mangle selvreguleringsevne, forhøjet stressniveau, afkodningsudfordringer og
lignende. Her imødekommer vi eleverne på forskellige
måder.

Visitation
Pernille Brandt
pernillebrandt@lykkegard.dk
tlf. 41 41 76 35

Mere info på
lykkegardskolen.dk

Lykkegardskolen drives i fællesskab af Pernille Brandt, ejer og
leder af opholdsstedet Lykkegard og Per Schou Johansen, ejer og
leder af opholdsstedet Schouholm.
En del af eleverne er tilknyttet Lykkegards eller Schouholms øvrige
tilbud, men det er ikke en forudsætning for at gå på skolen.
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