På Dannevirke Kostskole lærer
udsatte børn at mestre livet
På Dannevirke Kostskole lærer udsatte børn og unge at leve i gode rutiner. Her udvikler de selvkontrol, vedholdenhed og sociale kompetencer - alt det, der skal til for at
gennemføre en uddannelse og fastholde et job.
Hvad skal der til for at klare sig her i
livet? Uddannelse er måske det svar,
der ligger først for, men ifølge forstanderen på Dannevirke Kostskole er
dannelse mindst lige så vigtig. Det er
to sider af samme mønt. For Charlotte
Møller Pedersen handler det om, at skolens børn får sat kursen på deres indre
GPS, så de bliver klar til at tage ansvar.
- En af vores vigtigste opgaver er at
åbne børnenes øjne for livets muligheder. Mange af vores elever har
været vant til at leve et ‘nødvendighedernes liv’, hvor de hopper fra tue til
tue og bruger mere energi på ‘at undgå’
end på ‘at gå’. Vi skal lære dem at træffe
gode valg i stedet. Det kræver, at vi først
viser dem vejen - for de lærer ikke at
vælge ved hele tiden at vælge forkert,
siger Charlotte Møller Pedersen.

Selvfølgeligheder, ikke bare regler
På Dannevirke Kostskole møder børnene en tryg og struktureret hverdag, hvor
de lærer at leve i gode rutiner. Her er
rammerne snævre i starten og udvides i
takt med, at barnet bliver i stand til med
succes at tage større ansvar for deres
egen dagligdag.
- Vi modtager ofte børn, der synes, at
vi er skrappe i begyndelsen. Mange
af dem kommer fra hjem med meget
lidt struktur og ganske få rammer, hvor
børnene har skullet klare alt for meget
selv. Når vi så kommer og siger, at nu
er der os, der overtager styringen og
ansvaret, så skal vi selvfølgelig være
skarpe på hele tiden at forklare tingene,
så det giver mening for børnene. Vi kan
godt give dem en masse redskaber
- men de vælger først at bruge dem,

når det giver mening, siger Charlotte
Møller Pedersen. Stedfortræder og
kostafdelingsleder Cita Christesen
er helt enig. Det handler om at gøre
‘regler’ til ‘selvfølgeligheder’. Hun giver
et par eksempler.
- Vi siger tit, at på Dannevirke spiser
vi med kniv og gaffel - og det mener vi
faktisk helt bogstaveligt. Vi modtager
jævnligt nye teenagebørn, som aldrig
har lært det. For dem er det helt nyt at
holde bordskik, tale pænt ved bordet
og tørre munden i en serviet i stedet for
ærmet. Vi er også nødt til at forklare,
at det er en god ide at komme tidligt i
seng, så man er frisk i skolen næste dag.
Det handler rigtig meget om at lære
børnene at leve i gode rutiner. De skal
udvikle selvkontrol og selvindsigt, så de
kan udsætte deres umiddelbare behov,

når det er hensigtsmæssigt - og de skal
udvikle den arbejdsmoral og vedholdenhed, der skal til for at klare sig her i
livet, siger Cita Christesen.
At træffe svære valg
Det kræver, at de voksne hele tiden
støtter og spejler barnet, så det lærer
at reflektere over egne valg.
- Når man er vant til at leve i kaos,
kan selv små valg være svære. Vi har
mange børn, der aldrig har ‘slået til’ og
helt er holdt op med at drømme om
nogensinde at få succes her i livet. Når
man går i 8. klasse og stadig ikke har
lært at læse, kræver det en overvindelse at blive siddende i timen og arbejde
med det. Så er det let at komme til at
tænke; den her opgave er svær - jeg
tror, jeg skal på toilettet. Så er det vigtigt, at vi som voksne hele tiden er tæt
på. At der står en lærer og siger; jeg
ved, at du kan - og jeg skal nok hjælpe
dig. Det handler rigtig meget om, at bar-

net skal opbygge troen på egne evner
og finde ud af, at vingerne faktisk godt
kan bære, forklarer Cita Christesen.
Skruer op for empatien
Det samme gælder, når eleverne skal
udvikle sociale kompetencer. For eksempel har Dannevirke Kostskole i øjeblikket en elev, som har været vant til
at hævde sig ved at være grov i munden
og samtidig fortælle lidt for fantastiske
historier om egne bedrifter. Han har
aldrig haft en ven og havde egentlig
‘parkeret’ sig bag en PlayStation og en
vedtagelse om, at han sagtens kunne
klare sig alene. På Dannevirke Kostskole
har han lært at skrue ned for ‘charmen’
og har i stedet udviklet empati og situationsfornemmelse. Ifølge forstander
Charlotte Møller Pedersen er hans
udviklingsforløb typisk for mange af
kostskolens elever.
- Det er jo en vigtig del af dannelsen
for os alle sammen, at vi kan begå os

i mange forskellige sociale sammenhænge. Det gælder i skolen, på et job,
og når man som forældre skal tage
ansvar for sin familie. Derfor er det
helt essentielt, at man kender og kan
afkode samfundets normer og være til
stede som sig selv. At man kan håndtere
svære situationer, hvor man er usikker,
siger Charlotte Møller Pedersen.
Finde styrken til at stå selv
Dannelse handler altså både om at udvikle personlige og sociale kompetencer,
men i allerhøjeste grad også om at finde
styrken til at stå selv.
- Der går en lige linje fra at træffe de
daglige, svære valg om at levere en vedholdende arbejdsindsats i vanskelige
undervisnings- og sociale situationer og
til at kunne gennemføre en uddannelse,
fastholde et job og tage vare på en
familie. Det er dét, vi skal lære børnene
på Dannevirke, siger Charlotte Møller
Pedersen.

Ny Rambøll-undersøgelse siger ...
Hvad er de langsigtede effekter af et ophold på Dannevirke Kostskole? Vi har
fået lavet effektmålinger hos Rambøll i 2008 og 2016, begge gange med både
en kvantitativ og en kvalitativ undersøgelse.
I den kvalitative undersøgelse bliver vores tidligere elever bedt om at
fortælle, hvordan de selv opfattede opholdet på Dannevirke, og hvad det har
betydet for dem senere i livet.
En stor del af dem fortæller til Rambøll, at de hos os har fået redskaber, som
gør dem bedre i stand til at tage en uddannelse, varetage et job og være
gode forældre for deres egne børn.
Læs hele rapporten fra Rambøll på www.dannevirkekostskole.dk

”
”Dannevirke har givet mig en rygrad.
Det har gjort mig stærkere, så jeg kunne
komme over tingene. Jeg lærte, at man bare
skal kæmpe for tingene, hvis man vil det.
Det har været en slags opdragelse at gå på
Dannevirke. I mit voksne liv er jeg sikker
på, at det var godt. Hvis ikke jeg havde gået
på Dannevirke, havde jeg måske været ude i
noget kriminalitet.”
Tidligere elev, fortalt til Rambøll

”
”Jeg har meget mere lyst til at stå op om
morgenen, det var jeg ikke glad for i en
periode.”
Tidligere elev, fortalt til Rambøll

”
”Man var ikke ligegyldig for nogen. Ude i
verden kan man føle sig ligegyldig, men det
var man ikke på skolen. De opgav aldrig
nogen, men blev ved med at holde øje i
stedet for bare at lade folk passe sig selv.
Skolen har fået mig til at tænke, at jeg er
mere værd.”
Tidligere elev, fortalt til Rambøll

