
Der er gode lærere og gode pædagoger. Og der er mange voksne i en klasse til at give hjælp, så man 
hurtigt kan komme videre. De hjælper mig med at sætte mig ned og blive, hvor jeg er. 
- Pige 13 år
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Skolen på hvidborg er børnecenter hvidborgs special-
skole til 20 børn fra 0. til og med 7. klasse fra kilden og 
hvidovre kommune (’dagbørn’). Skoledagen består af 
undervisning og behandling, og dagbørnene har sup-
plerende dagbehandling efter skoletid.

Skolens fokus er at hjælpe børnene i trivsel og udvik-
ling, så de kan komme tilbage til folkeskolen. Vi fylder 
faglige huller ud, vi lærer dem at få venner, og de får 
gode oplevelser i skolen og på behandlingsture som 
lejrsskole, skitur og Idrætslejr. 

tæt ForældreSamarbejde
Vi har ugentlig - og ved behov daglig - kontakt ud fra 
en anerkendende tilgang og inddrager forældrene, så 
de forstår og bakker op om deres barns skolegang og 
behandling. 

udSluSning og udSkriVning til FolkeSkolen
Vi har et partnerskab med en folkeskole om brug af fx 
ressourcecenter og læsevejledere og hel eller delvis 
udslusning. 7 ud af 10 af vores børn udskrives til en 
almindelig skole efter Skolen på hvidborg.

målgruPPe
børnene er fra 6 til 14 år. de er normalt begavede, ofte 
med omsorgssvigt og/eller en adfærds- eller tilknyt-
ningsforstyrrelse med indvirkning på trivsel og udvikling 
i skolen.  de kan have psykiske, sociale og følelsesmæs-
sige vanskeligheder både i skolen, i hjemmet eller i 
plejefamilien.

underViSning og behandling
Skolen tilbyder hele fagrækken med vægt på dansk, en-
gelsk og matematik og ugentlige temadage med natur-
fag og historie/kristendom. de tre aldersopdelte klasser 
har hver to lærere og to pædagoger. undervisningen 
er tilrettelagt efter hvert barns undervisningsfaglige, 
psykologfaglige og behandlingsfaglige planer.   

hver klasse har et faglokale og et fordybelsesrum, og 
alle børn har deres egen arbejdsstation. Vi har to køk-
kener til kreative fag og måltider, et fællesrum, musik-
lokale, træværksted, sanserum, fodbold- og multibane 
og gymnastiksal mm. Vi bruger Quark naturcenter, 
Sciencekommune hvidovre mm.

dagbørnene ankommer mellem kl 7.30 og kl. 8.00. Selve 
undervisningen er fra kl. 8.00 til kl. 14.00 (tirsdag til kl. 16). 
der er faste frikvarterer med pædagogisk støtte.

efter skoletid er der supplerende behandling for dagbør-
nene: udviklingsstøttende aktiviteter, forældreinddra-
gende aktiviteter, spil og mulighed for lektiecafé.

høj Faglighed og Struktur, der beFordrer 
udVikling og læring
Skolens uddannede og erfarne folkeskolelærere og pæ-
dagoger arbejder ud fra udviklingspsykologien og zonen 
for nærmeste udvikling. alle har – eller skal uddannes 
inden for – systemisk/narrativ tænkning, miljøterapi 
og marte meo. den skolemæssige faglighed suppleres 
af mentaliseringsbaseret miljøterapeutisk tilgang med 
jeg-støtte, adfærdsregulering, spejling og fokus på 
mikrostrukturer.
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Fokus på udslusning
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Han er ikke så presset nu. Det er også fedt, at selv om de er ude af skolens 

lokaler, så er der stadig læring. Det er dejligt, at man har så meget samarbejde 

med dem.

 - mor til dreng på 9 år i Skolen på hvidborg
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Strukturerne i skolen skaber tryghed og mulighed for at 
arbejde pædagogisk med det enkelte barns vanskelig-
heder, som de kommer til udtryk i strukturen og grup-
pen. herudover bestræber vi os på, at dagen ligner en 
almindelig skoledag med støtte i overgange og fokus på 
elementer af udvikling og succes.

dagbørnene har hver 14. dag en samtale, hvor de laver 
Fit og taler om barnets mål for skolegangen. 



indSatSen omFatter:
•	 1	ugentlig	tematurdag
•	 Tæt	samarbejde	med	PPR,	talepædagoger	og	den	lokale	folkeskole
•	 Skole/hjemsamtaler
•	 2	lejrskoler	om	året	
•	 For	børn	på	Kilden:	samarbejde	om	behandlingen	mellem	skolen	og	

kilden.
•	 I	skolefri	perioder	har	dagbehandlingen	åbent	5	uger	om	året	fra	
7.30-16	(fredag	15).	

•	 Løbende	ind-	og	udskrivning
•	 Med	i	Lær	for	Livet	og	Læs	for	Livet

hVidborg
neergårds alle 6
2650	Hvidovre

t 36 78 00 12
m hvidborg@hvidovre.dk
W hvidborg.dk

ViSitation
Forstander 
mikala Frølich 
T	 28	43	59	74
m mka@hvidovre.dk

”Døgninstitutioner gentænkt” af blandt andre forstander mikala Frølich.
læs hvordan hvidovre kommune har ændret hele indsatsen omkring udsatte børn og unge 
- en tilgang alle børnecenter hvidborgs fem tilbud benytter i dag.
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