
ATLAS / AVENY  
VEJEN TIL UDDANNELSE 

18 - 30 ÅR 

ÉT FORLØB , FLERE MULIGHEDER 



Dalgas Skolens studierettede forløb er et tilbud, der 

henvender sig til psykisk sårbare, aktivitetsparate 

unge mellem 18-30 år, som enten er frafaldet ung-

domsuddannelsen eller endnu ikke er parat til at 

påbegynde en. Tilbuddet er åbent for alle men 

henvender sig primært til unge, der er i et forløb 

ved kommunen. Her er ingen deciderede adgangskrav, men man skal som deltager kunne indgå 

i et forløb og fællesskab rettet mod normaltbegavede unge med hensyntagen til psykisk sårbar-

hed.  

HVAD 

Tilbuddet er studieforberedende 

og afklarende i forhold til fremtidig 

uddannelse og arbejde. Vi har et 

uddannelsesfokus målrettet udvik-

ling af faglige-, sociale-, og per-

sonlige kompetencer samt motiva-

tion med henblik på at kunne begå 

sig på og fastholde en uddannelse. 

Forløbet kan passende udbygges 

med supplerende fag fra skolens 

mangfoldige udvalg, når overskud-

det og motivationen tillader det, 

og således tilpasses den enkeltes 

behov, ressourcer og uddannelses-

plan. 

HVORDAN 

Undervisningen tilrettelægges projektorienteret og tvær-

fagligt med større og mindre projekter med varierende 

form og  indhold.  

Af eksempler på tidligere projektforløb kan nævnes 

hjemmesideproduktion, avisproduktion, kunstforløb, 

litteraturforløb osv. Vi arbejder altså ikke med specifikke 

fag men tilpasser løbende undervisningen, så den passer 

til elevgruppen.   

Se elevernes egen hjemmeside www.avenyaarhus.dk 

Individuelle vejledningssamtaler med kontaktlærer er en 

naturlig og kontinuerlig del af forløbet. Her vil der være 

fokus på den personlige, faglige og sociale udvikling. 

Vi besøger også byens mange forskellige tilbud, kulturin-

stitutioner, uddannelsesinstitutioner, nyder naturen om-

kring os og meget mere. 

HVEM 

http://www.avenyaarhus.dk


På Dalgasskolen ser vi vores studierettede forløb for unge 

som ét samlet forløb, der i sin helhed fokuserer på at træne 

grundlæggende færdigheder i relation til at tage en uddan-

nelse. Fx at møde stabilt, opbygge faglig selvtillid, indgå i 

fællesskaber osv. 

Vi har løbende optag samt løbende justering af timetal, så 

afhængig af forudsætninger, aktuelle udfordringer og indivi-

duelle målsætninger kan eleverne placeres forskelligt i forlø-

bet.   

 

 

 

ATLAS er stedet at starte, hvis det er længe siden, man har været i skole / i gang med 

noget og skal vænne sig  til at få hverdagen i gang igen.  Her kigges indad og arbejdes 

med egne ressourcer, strategier, og faglige kompetencer. 

 

AVENY er for elever, der er lidt tættere på næste skridt i uddannelsesplanen. Her kigges 

både indad, som på Atlas samt udad mod andre studiesteder og praktikmuligheder. Her 

er den enkeltes individuelle uddannelsesplan i fokus. 

Placeringen aftales efter visitationssamtale på skolen. 

 

ATLAS 

Med Atlas sætter du en bevæ-

gelse i gang i retning af en 

uddannelse. 

Tirsdag & torsdag  

kl. 9.15 – 11.45  

 

ET FORLØB  

FLERE MULIGHEDER 

AVENY 

Med Aveny kommer du helt 

tæt på at kunne starte på en 

uddannelse. 

Man., tir., tor. og fre.  

Kl. 9.15 – 11.45  



Vi bestræber os på, at  de unge på vores studieforberedende forløb lærer hinanden at 

kende på tværs samt deltager i skolens liv og fællesskab i det hele taget. Således får 

man som elev et større netværk, samtidig med at vi værner om vores små hold, hvor 

der maksimalt er syv elever tilknyttet hver lærer.   

Er du interesseret i at høre mere? Kontakt skolen for at finde ud af, hvilket hold der 

passer bedst til den situation, du befinder dig i. Kontakt skoleleder Jan Christensen på: 

jan@dalgasskolen-aarhus.dk 

 

Vi aftaler en tid, hvor du kan komme at se skolen og høre om tilbuddet. Du er vel-

kommen til at tage din sagsbehandler, bostøtte eller mentor med til denne samtale. 

Nørre Boulevard 1  |  8000 Aarhus C 

86 12 48 40  |  www.dalgasskolen-aarhus.dk 

 

 

ATLAS / AVENY 
det første skridt 

mailto:jan@dalgasskolen-aarhus.dk

