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Har ændret tilbuddet til åbent 365 dage årlig –
fra den 15.august 2021
• Vi er beliggende 4 kilometer fra Jels.
• Vi har en bus.
• Skolen er præget af læring og relationer målrettet
ungdomsfasen og udvikling af identitet.
• Vi er i netværk med andre institutioner og det
private erhvervsliv.
• Vi har ingen dyr og tager hensyn til allergi.
• Vi hjælper dig i den rigtige retning.
• - Kontakt os for et forbesøg eller en 3 dages praktik.
• - Kontakt os for takst.

KONTAKT
Ørstedvej 12, Ørsted
6560 Sommersted
Tlf. leder: 2162 8972
E.mail: info@orstedskole.dk
Se nærmere på vores hjemmeside: www.orstedskole.dk

Ørsted Gl. Skole - åbent 365 dage årligt.

Tilbud til unge med udviklingshæmning
eller anden udviklingsforstyrrelse.
Ørsted Gl. Skole tilbyder døgnophold
eller STU i hel- eller delforløb.
Skolen er et botilbud til voksne § 107 og et almindeligt socialpædagogisk opholdssted§ 66. stk. 1
nr. 5 (2 pladser).
STU forløb efter Lov 564.
Vi har 8 døgnpladser – heraf 2 pladser til unge under 18 år.
Skolen er godkendt af Socialtilsyn Syd og har tilsyn herfra.
Vi tilbyder et forløb med nærvær – intensiv botræning/personlig udvikling – fokus på individuelle
behov og læring samt praktikker i nærområdet.
Målet er udvikling af øget voksenadfærd og flere muligheder for at klare sig med mindre støtte.

Vi har fokus på:
•
•
•
•
•
•
•

Idræt/sundhed
Kommunikation og håndtering af IT samt mobil tlf.
Kost/botræning.
Musiske/kreative fag.
Samfunds- og naturfag.
Læring og vedligehold af læse/skrive/regne færdigheder.
Praktiske færdigheder og praktikker.

De unge får mulighed for deltagelse
i rigtig mange oplevelser såsom:
Sommerlejr
Fisketure
Julekulturtur til København
Diskoteker i Vejen – Haderslev og Esbjerg
Weeketure ud af huset
Skitur i januar til Branæs, Sverige eller Østrig
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Festivaler
Ø-ture
Idrætsdage
Pinsetur med vægt på botræning
Ridning og ridestævner
Musik – tradition med sommergrill og julefest

