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1. Mål- og aldersgruppe 

 

Den interne skole retter sig mod unge i den undervisnings-

pligtige alder med psykiatriske lidelser og organisk betingede 

vanskeligheder. 

 

2. Lovgrundlag Lov om folkeskolen § 20, stk. 5 – intern skole børn og unge. 

 

3. Kerneydelse 

 

Undervisningen af de undervisningspligtige unge foregår i 

henhold til folkeskoleloven og bekendtgørelsen om folkesko-

lens specialundervisning. Dagtilbuddet indgår som en del af 

behandlingen på Holmstrupgård. Undervisningen foregår på 

små hold med 3 til 5 elever. En del af undervisningen kan 

foregå individuelt, hvis der er behov for det. 

 

Vedrørende skolen og den unge: 

 

 Hver ung får et individuelt tilrettelagt skema  

 Der tilbydes undervisning i boglige fag som dansk, 

matematik, fysik/kemi, engelsk, tysk, geografi, biolo-

gi, samfundsfag, historie og kristendomskundskab 

 I kreative fag som tekstil, billedkunst, håndværk og 

design, madlavning og musik 

 I værkstedsfag inden for keramik, metal, træ, auto, 

elektronik og pedelarbejde.  

 I bevægelsesfag som fitness, idræt, svømning og rid-

ning  

 Skolen holder afgangsprøver i folkeskolens afgangs-

fag på 8., 9. og 10. kl. niveau i samarbejde med den 

nærliggende folkeskole 

 Hver ung har sin egen kontaktlærer, der er opmærk-

som på den unges udvikling og trivsel 

 Behandlingsarbejdet foregår i tæt samarbejde med 

rådgivergruppen og medarbejderne i døgndelen, og 

kontaktlæreren deltager i møder vedrørende den un-

ge 

 

Målet er at udvikle den unges personlige, sociale og faglige 

kompetencer. 
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Samtidig med, at den unge hele tiden stilles over for passen-

de udfordringer i undervisningen, tilstræbes det at skabe en 

stemning på holdene, der er præget af ro, varme, tryghed og 

tolerance. 

 

Det er muligt for unge over den undervisningspligtige alder 

at planlægge et skoleforløb som for de skolepligtige unge. Alt 

efter den unges alder tages afgangsprøverne i samarbejde 

med den nærliggende folkeskole eller i samarbejde med FGU 

eller VUC. 

 

Traditioner vægtes højt, og i løbet af året afholdes der bl.a. 

trivselsdag, juleafslutning, projektuge, vintertur og sommer-

afslutning.  

 

For forældre til skoleelever afholdes forældresamtaler og -

møde en gang årligt. 

 

Skolen samarbejde med den kommunale myndighed, PPR i 

Aarhus. For skolelever udarbejdes individuel elevplan og der 

samarbejdes med kommunal UU-vejleder. Der afholdes årli-

ge statusmøder med deltagelse af relevante myndigheder og 

forældre. 

 

 

4. Takst  

 

Takst: kr. 849,- pr. dag (P/L 2023)  

 

Der opkræves for indskrevne kalenderdage. 

 

5. Afdelinger og pladser  Den interne skole er beliggende på Holmstrupgård, Bra-

brand. Skolen modtager undervisningspligtige unge, samt 

unge, der er over den undervisningspligtige alder. Undervis-

ningen forestås af 12 læreruddannede lærere, 3 håndværks-

uddannede faglærere og en konservatorieuddannet timelæ-

rer. 

 

Derudover er der rideterapeut, fysio- og kunstterapeuter, 

skoleleder og værkstedsleder. 

 

Der er 19 skolepladser. 

 

6. Muligheder for tilkøb 

 

Støttetimer i skoletiden søges og godkendes via stedlig PPR. 

 


