Nyhedsbrev efterår 2018
Flere lokaler på Amager
Vores afdeling på Englandsvej er gennem foråret vokset stille og roligt, og vi har efter ferien fået
indrettet yderligere 65m2 til et knallert -og motorcykelværksted - stadig på samme adresse.
Endvidere har vi fået en lejlighed lige over afdelingen til brug for §107-botilbud, så kommende
beboerne her kan nyde godt af aktiviteterne nedenunder. På samme måde som vi gør på Borups Alle
og Oasen.

Knallert gøres klar til at få påsat lovmæssig
mælkekasse og båthorn.
Vi netop haft 12 elever afsted på Truckkursus
Disse kurser altid populære og forhåbentlig en reel mulig vej ind på til arbejdsmarkedet efter STU.

Fuldt fremmøde og højt humør.
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Intro-tur
Vi skulle have 20 nye elever godt i gang, og igen brugte vi KLFs dejlige kolonier. Vi tog afsted i to hold af tre
dage, så nye og gamle elever og lærere kunne finde sammen.

Afvekslende vejr inden for samme uger med vind fra forskellige retninger og spredte byger.

Nygodkendelse og to nye grise
Københavns kommune (SOF) opfordrede os i starten af 2018 til at blive godkendt til at udbyde aktivitets- og
samværstilbud (SL§104), hvor især aktiviteterne på Oasen med de mange heste kunne være relevant for
unge med diagnoser inder for autisme-området. Godkendt blev vi så i løbet af sommeren, og de første elever
er nu skrevet ind og kan nyde samvær med heste, geder, katte, hunde, høns, kaniner – og de to nye kælegrise.
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Nyansættelser
Vi bruger stadig med stor tilfredshed Carematch til alle vores nyansættelser. Efter ferien har vi blandt andet
ansat tre afdelingsledere, der fremover passer henholdsvis Bragesgade, Borups Alle og Englandsvej. Tanja
tager sig så fremover sammen med Thomas af solistafdelingen og den daglige ledelse af hele skolen.
Psykolog
Vi har fået mulighed for at ansætte vores egen psykolog, der kommer til at stå for blandt andet supervision og
videreuddannelse af personalet.
Videreuddannelse
Vi holder fremover fast i at have hver anden eller tredje fredag afsat til kurser, som vi har gjort det hele 2018.
Efter et langt forløb omkring autisme tager vi fat på angst, OCD og personlighedsforstyrrelse her i efteråret
sammen med Michael Danielsen fra firmaet Wellbeing Institute. (https://wellbeinginstitute.dk)
Alle medarbejdere får udover supervision fra vores psykologer forsat også mulighed for løbende at vælge
individuelle kurser hos Psykiatrifonden eller Centerfor Autisme.
Til sidst skal nævnes, at vi stadig i forbindelse med praktik bruger OCN-systemet (https://ocn-danmark.dk)
og har haft flere medarbejde afsted på deres kurser efter ferien.

Og så kort præsentation af det nye personale:

Louise Gjeldorf
Afdelingsleder på
Bragesgade

Læreruddannet med dansk og musik som
linjefag. Har haft matematik i udskolingen
gennem mange år og de sidste 7 år arbejdet i
specialområdet med udadreagerende børn.
Derudover 6 år på en STU-skole med
introverte unge med diagnoser inden for
autismespektret og andre psykiske
vanskeligheder. Det sidste år været tilknyttet et
EU-projekt på VUCNS for at udvikle en 3-årig
HF (HF-inklusion) for unge med en autismediagnose. Har blandt andet undervist i
diagnoseforståelse (herunder AST, ADHD,
OCD og komorbiditet). Har grundkursus i
autisme og mentorrollen og har desuden sluttet
første modul på diplom i ledelse.

Rune Bové
Afdelingsleder på
Borups Allé

Læreruddannet med linjefag i matematik,
idræt, samfundsfag og hjemkundskab.
Kandidat i generel pædagogik fra DPU
(cand.pæd.) med speciale omhandlende
diskursive forskelle i værdibaseret og
målstyret skoleledelse. Flere års erfaring med
specialundervisning. Har deltaget i nationale
udviklingsforløb indenfor inddragelse af IT i
undervisning. Certificeret underviser i
Cambridge matematik. Certificeret underviser
i E-Sport. Har gennemført forskningsbaserede
turboforløb i matematik for særligt udfordrede
elever. Har undervist i udskoling samt
ungdomsskole i 11 år.
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Ole Riis
Afdelingsleder på
Englandsvej

Linjefag i tysk og matematik. Har primært
undervist i udskolingen. Projektleder for flere
Danida-udviklingsprojekter i Vietnam for
misbrugte piger. Projektmedlem for yderligere 2
udviklingsprojekter for bl.a. etniske minoriteter og
gadebørn i Vietnam. Lærer på
Københavnerakademiet for i 2015/16, - er intensivt
læringsprogram og mønsterbrydningsprojekt for
drenge i udskolingen. Pædagogisk IT-vejleder.
Formand og bestyrelsesmedlem for humanitæreog/eller interesseorganisationer herunder bl.a.
Dansk Vietnamesisk Forening og Adoption &
Samfund, Kbh.

Bettina Højsgaard
Pædagog

Har 10 års erfaring med unge med autisme,
ADHD, OCD, angst, mm. Samtaleforløb,
gruppeforløb, psykoedukation og individuelle
forløb. Arbejder blandt andet med kropsterapi
(Manuvisionbehandler) er uddannet i berøring i
psykiatrien og yogainstruktør. Har en baggrund
som grafisk designer, Neuroaffektiv psykoterapeut,
Overbygning som Narrativ familieterapeut.
Diverse kurser indenfor neuropsykologiske
udviklingsforstyrrelser
(autismespektrumforstyrrelser) samtaleteknikker,
TEACH mv. Uddannelse i udarbejdelse i Sensory
profile.

Uffe Esben Pedersen
Psykolog

Læreruddannet og autoriseret psykolog. Lang
undervisningserfaring fra hhv. folkeskole og
specialskoler i Kbh. kommune. Har som lærer
undervist både børn med generelle
indlæringsvanskeligheder samt udviklingsforstyrrelser. Som psykolog gennem 15 år i PPR,
har de vigtigste opgaver været som rådgiver og
sparringspartner for lærere, pædagoger, ledelse og
forældre ifht. at skabe mestring og forståelse af
sårbare børn med særlige behov, ofte med kommunikative vanskeligheder, især indenfor feltet
ASF. Har arbejdet tværfagligt med kommunale
forvaltninger og forebyggende gennem netværk og
med psykologiske udredninger i samarbejde med
andre faggrupper.

Marie Holm Thøgersen
Pædagog

Uddannet pædagog siden 2008 fra
Frøbelseminariet. Har bred erfaring med at arbejde
indenfor specialområdet med både børn, unge og
voksne. Har bl.a. arbejdet på bocenter med voksne
mellem 18-34 år og har derudover arbejdet som
skolepædagog på en specialskole for børn med
indlæringsvanskeligheder og diagnoser som
ADHD og autismespektrum-forstyrrelser. Har
arbejdet som frivillig i Ungdommens Røde Kors
"Ung på linje". Har stor interesse og erfaring med
relationsarbejde, for derigennem at kunne motivere
og forstå dem, som har brug for en tryg og
struktureret hverdag.
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Venlig Hilsen
Personalet på Erhvervsskolen af 2011

Vi venter på Praktiske Gris…
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