
BESØG PÅ Røde Kors ”SKOLEN PÅ BAKKEN” i Lynge    1. DECEMBER 2020

Bente Reich og Lilian Pagsberg. 

Møde med skoleleder Niels Henning Hansen 

Der er i øjeblikket 111 skolepligtige børn  på Avnstrup

68 går i skolen på  Bakken

39 går i lokale folkeskoler skoler omkring Avnstrup

4 går i specialklasse  i Kirke Hyllinge.

Der er 15 lærere og pædagoger på skolen til at varetage undervisningen fra 

Børnehaveklasse til 9 klasse. (6 til 17 år.) Klassekvotienten er på max. 12 elever.

Børnene undervises af lærere med erfaring i at undervise børn med 
flygtningebaggrund ifølge undervisningsministeriets bekendtgørelse om 
undervisning af asylansøgerbørn.

For børnehaveklassebørn tilrettelægges undervisningen, som forberedelse til 
asylskolens 1 klasse. 

Der tilbydes 15 obligatoriske fag og modersmål, hvis det er muligt.

Undervisningen tager udgangspunkt i dansk som andetsprog.

Børnene har på årsbasis flere skoledage end folkeskolen, men kortere dage.

Børn på flugt er i krise, det betyder at de har svært ved at tilegne sig ny viden og 
færdigheder, som de måske har mistet.

Derfor hviler den asylpædagogiske struktur på STROF modellen som skolekontekst.

S-truktur

T-ale

R-itualer

O-rganiseret undervisningsforløb/aktiviteter.

F-ældresamarbejde



Og  J0Y-FUL modellen som er pædagoger og læreres tilgang til organiserede lege 
sammen med børnene, hvor konkurrence og  præstation er elimineret til fordel for 
tryghed, glæde, fællesskab og deltagelse på egne præmisser.

Modellen er udviklet i samarbejde med psykiatrisk center i Boston for 
traumatiserede børn og unge.

Udendørs undervisning i naturen foregår på skift for klasserne i en periode ad 
gangen. Det er en meget vigtig del af skolens undervisning, at læring foregår i 
naturen . Det viser sig at børnene er mere motiverede, de synes det er sjovt og lærer
mere. 

Der er tæt samarbejde med Røde Kors psykologer, som jævnligt kommer på skolen.

Skolen ønsker mere samarbejde med talepædagoger, som skal rekvireres fra PPR i 
Hørsholm Kommune. De bevilliges sjældent.

SKOLE-HJEM samarbejde. 

Forældrene er altid velkomne på skolen. Der kan arrangeres kørsel fra Avnstrup.
Skole/hjem samtalerne foregår på Avnstrup med tolkebistand.

Det er ikke hensigtsmæssigt at familien har bisidder, hvilket vi i BFA ellers gerne ville
tilbyde.

Hjemmearbejde bliver som regel udført. Børnene kan få hjælp i klubben på 
Avnstrup, som også tilbyder lektie cafe en gang om uden.

Hvordan kan BFA støtte børnenes skolegang?

Ved at tilbyde lektiecafe et par gange om ugen og dermed øge skolens muligheder 
for at give børnene flere opgaver med hjem og snakke med børnene om skolen og 
kammeraterne. 

Vi blev vist rundt på skolen og deltog kort i undervisningen i en klasse.

Vores indtryk var, at der var en ro og tryghed i skolemiljøet. Skolen er stor med 
mange rum og faglokaler . 

Skoleudflytning til Avnstrup.

Man leder efter et egnet sted ved Avnstrup. Måske en nedlagt skole.


