
Hvordan bliver man optaget på Dagskolen? 

For folkeskoleelever er det normale, at skolen (klasselærer eller ledel-
sen) kontakter Dagskolen. Derefter arrangerer vi en samtale med elev 
og forældre.          

For elever, der ikke går i skole, fordi de for eksempel er holdt op på 
efterskole eller privatskole, er det ofte sagsbehandler eller elev og for-
ældrene selv, der kontakter Dagskolen. 

Det væsentligste er, at eleven frivilligt tager imod tilbuddet om at 
komme på Dagskolen og lover at overholde skolens få men konse-
kvente regler. 
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Er Dagskolen en folkeskole? 

Ja, tilrettelagt på en anden måde.   
På Dagskolen kan man opfylde sin undervisningspligt i 8. og 9. klasse. 

Dagskolen er først og fremmest et tilbud til de elever, der af en eller flere 
grunde har det svært i sin nuværende klasse. 

På skolen kan der gå 24 elever. Der er fem lærere og en leder. 

I 8. kl. er  der 10 elevpladser og to lærere.   
I 9.kl. er der 14 elevpladser og tre lærere.  

 

Er Dagskolen både for piger og drenge? 

Ja, for både piger og drenge kan trænge til et 
miljøskifte og en anden undervisningsform. 
  

Hvilke fag har man på Dagskolen? 

Dansk, engelsk og matematik. I disse fag un-
dervises der på små hold i enten 8. klassen 
eller 9. klassen. Hertil kommer fag som orientering, ”tema-onsdag”, de time-
løsefag, idræt og klassens tid.  

Der er morgenmad og frokost hver dag. Tager vi ud af huset, hvilket vi gør 
de fleste onsdage, er der mulighed for at smøre madpakke.  

  

Kan man tage Folkeskolens Afgangsprøver på Dagskolen? 

Ja og vi gør en ære ud af ikke bare bestå, men at gøre det bedste man har 
lært.  Alle afslutter skoleforløbet med Folkeskolens prøver i dansk, engelsk, 
matematik og projektopgaven. Prøverne er helt de samme som i folkeskolen. 

 

Har man mange lektier for på Dagskolen? 

Nej, der er slet ikke noget, der hedder lektier her. Man behøver ikke engang 
have en skoletaske, for alle bøger, tablet og penalhus ligger på skolen hele 
året. 

Til gengæld skal der medbringes en cykel hver onsdag, hvor vi skal ud og 
opleve.  
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Forløber skoleåret ligesom i folkeskolen? 

Vi har 200 skoledage om året – ligesom i folkeskolen.  

På Dagskolen er der mange dage eller uger, hvor det almindelige ske-
ma brydes op.  

Når vi bryder skemaet op, kan det være pga. praktik, emneuger, lejr-
skoler (en gang i 8. kl og to gange om året i 9.kl.), eller andre ture ud 
af huset. Vi starter altid året med en introperiode og slutter af med 
sommerskema. 

 

Er der ordensregler på Dagskolen? 

Ja, men kun nogle få – som til gengæld skal 
overholdes, for eksempel: 

· Man skal komme hver dag – og til tiden! 

· Man skal yde sit bedste 

· Man skal deltage i alle aktiviteter 

· Man skal samarbejde og gøre en ekstra indsats 

· Man må ikke have mobiltelefonen tændt i un-
dervisningen 

· Man skal have en cykel med hver onsdag 

 

Er lærerne flinke? 

Ja… det synes de selv! De er meget forskellige, men de er alle fem vil-
de med at arbejde med unge mennesker. De arbejder meget tæt sam-
men, og de ser og hører (næsten) alt!  De er som regel flinke, nogle 
gange ligefrem sjove, men altid konsekvente. 

  

Er der meget med mobning og den slags? 

Nej det er der ikke. Alle skal have lov til at være den de er. Vi lægger 
stor vægt på, at der skal være plads til alle. 

  

For folkeskoleelever er det normale, at skolen (klasselærer, ledelsen 
eller AKT-lærer) kontakter Dagskolen. Derefter arrangerer vi en samta-
le med elev og forældre.          

For elever, der ikke går i skole, fordi de for eksempel er holdt op på 
efterskole eller privatskole, er det ofte sagsbehandler eller elev og for-
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