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Program



Aarhus HF og VUC – stor skole og udbyder af fag på 

grundskole og gymnasialt niveau (AVU, AVU Online, 

HF2, Hfe pakker, Hfe, HF Online og GS)

Fundamentet er en forening som støtter unge med 

psykisk sårbarhed og sociale udfordringer

Aarhus HF og VUC og Fundamentet



HF Fundamentet er et samarbejde med Fundamentet om 

at tilbyde Online-undervisning i fagene dansk 0-A og 

engelsk 0-B over et år.

Undervisningen varetages af Aarhus HF og VUC som 

Online-undervisning, men med faglig vejledning hos 

Fundamentet.

Fundamentet stiller en studiementor til rådighed for hver 

kursist, og der er mulighed for at deltage i de øvrige 

sociale arrangementer som foregår i huset.  

Efter behov kan kursisterne visiteres til de øvrige former 

for individuel støtte der tilbydes af Fundamentet.

Beskrivelse af HF Fundamentet



Online-undervisning som giver mulighed for at studere 

hjemmefra og i ens eget tempo

Suppleret med faglig vejledning og lektiehjælp hos 

Fundamentet 

Samt tilføjelsen af det relationelle både i forhold til 

faglærer, studiementor og de øvrige kursister

Vi kalder det støttet Online-undervisning

Det bedste fra begge verdener



Fundamentet ønsker at skabe en base/et fundament 

som kan erstatte den stabile familie som nogen af de 

unge ikke har

-morgenmad hver dag

-frokost (sponsoreret)

-aftencafe 2 dage om ugen

-ugeplan hver uge med aktiviteter fx. nada, yoga, 

meditation, klangmassage, gåture, fitness, krea, ture ud 

af huset osv.

Hvordan arbejder Fundamentet? 



Alle unge på Fundamentet får en kontaktperson

HFérne får 

-studiementorer

-klassenstime

-individuelle samtaler

-vækning og afhentning 

-hjælp til kontakt med sociale myndigheder, læge, mv.

rutiner 

Hvordan arbejder Fundamentet?











Håbet var og er at skabe et både fagligt og socialt 

fundament til at kunne gennemføre og på sigt tilegne sig  

færdigheder til at tage uddannelse på almindelige vilkår.

I skoleåret 2019-20 startede der 8 kursister. I 2020/21 

fordoblede vi pladserne til 16.

Af de 19 unge som kom i gang er 13 unge videre på 

uddannelse, mens 6 ikke er kommet videre i uddannelse.

5 unge kom aldrig i gang med forløbet. 

Hvordan gik det så…



Større gennemførsel andet år.

Vi justerede rammerne efter erfaringer fra det første år:

- større forpligtigelse og mere opmuntring til at fremmøde

- øget faglig vejledning 4 dg i stedet for 2 dg

- mere personale på fundamentet til at støtte de unge

- bedre modtagelse i starten og mere støtte til eksamen

- indførsel af klassenstime og større fokus på at skabe

teamspirit 

- bedre samarbejde mellem lærer, studiementor, 

studievejleder og koordinator

Hvordan gik det så…  



De unge oplever større trivsel, bl.a.:

- øget tro på sig selv og tiltro til egne evner

- mere tillid til andre mennesker

- mere trygge i sociale sammenhænge

- har fået skabt mere struktur og overblik i 

hverdagen

- nogen har fået en plan og er blevet mere afklaret om 

fremtiden

Hvordan gik det så…  



Arbejdet med de unge

- angst, depression, søvnløshed

- i starten primært individuelt

- arbejde med at skabe en gruppefølelse 

- Breve fra VUC og jobcentret

- Eksamen - vurderingssamtaler

- Corona ramte ikke Online-uv så hårdt og Fundamentet 

var kreative og fandt på nye måder at mødes på

Sten på vejen 



Arbejdet med de frivillige 

- Forskellig tilgang

- Få etableret en fælles kultur og måde at gøre tingene

på, fælles sprog

- De frivilliges forskellige kompetencer og også omfanget

af det frivillige arbejde

- One size fits all - eller frihed til forskellighed

Sten på vejen 



Samarbejdet om de unge

- Der er forskel på at være skole (læring) og forening

med fokus på trivsel og relationer

- En ungdomsuddannelse er præget af bekendtgørelser,

regler og standardiserede løsninger - som kan være 

svære at tilpasse til unge med særlige behov

- Online-undervisning er meget IT - og systemtungt, og 

det kan udgøre en barriere for frivillige og de unge 

- Ekstern samarbejde mellem to umage parter  øger 

koordineringsbehovet og evnen til at finde

kompromisser

Sten på vejen



- Dobbeltvisitering er et must med besøg på

Fundamentet - tidsaspektet er en ulempe, særlig op 

mod ansøgningsfrister

- Koordineret indsats er et must - kontinuerlige møder

både med fokus på de unge og på samarbejdet 

- De unge er forskellige og kræver individuelle løsninger

- Efterværn og projektperiodens længde: der skal tænkes

i udfasning af støtten, så de unge oplever en glidende 

overgang til at stå mere på egne ben

De vigtigste fund



Projektet har affødt nye projekter og samarbejde mellem 

Aarhus HF og Fundamentet:

HF Fundamentet Online - en fortsættelse af projektet

HF Fundamentet - en ny tre-årig pakke af fag, hvor de 

unge tager en fuld HF samtidig med at de er tilknyttet 

Fundamentet. Undervisningen er fremmødebaseret men 

rummer mulighed for at være med hjemmefra, hvis der er 

behov for det

VIA UC er tilknyttet som evaluator af det nye projekt, og 

AP Møller Fonden er med til at sikre økonomien

Fremtiden


