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Månedens leder
Danmark står overfor store uddannelsesmæssige udfordringer i de kommende år.
Skiftende regeringer har forgæves lavet mange tiltag for at sikre, at 95 % af en
ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse. Den nuværende krise genererer
større ungdomsarbejdsløshed, selvom vi i Danmark ser ud til at slippe billigere
end mange andre Europæiske lande, og der bliver større og større udfordringer
med at håndtere et uddannelsessystem, der på en gang skal stimulere og dyrke
faglig dygtighed, kreativitet og samarbejdsevner og samtidig skal håndtere den
store gruppe unge, der på grund af de stadigt stigende krav falder ud af de givne
rammer og har brug for særlig støtte og hjælp.

Idrætsefterskolen Ulbølle
Rødkildevej 8,
5762 V. Skerninge
www.ieu.dk
Tlf.: 62 20 30 77

”Det er et
menneskesyn, man
kun kan bifalde –
men samtidig en
praksis, man kan
være noget
bekymret for.”

Der har længe været fokus på specialundervisningen og det stadigt voksende
ressourceforbrug hertil, og regeringen gennemfører med virkning fra august,
2012 en inklusionslovgivning på folkeskoleområdet, hvor en betragtelig del af
midlerne til specialundervisning flyttes fra den enkelte elev til helheden.
Opgaven bliver, at bruge disse midler til inklusion og almen styrkelse af helheden.
Det er et menneskesyn, man kun kan bifalde – men samtidig en praksis, man kan
være noget bekymret for. Inklusion af en stor del af de unge, der før har været
specialundervisningselever, lykkes ikke, alene fordi man tilfører normalsystemet
ressourcer. Det er den pædagogiske praksis, der skal tænkes nyt om. Det er
nødvendigt at ændre synet på den unge, så man i stedet for at fokusere på fejl og
diagnoser, fokuserer på den enkelte unges særlige læringsforudsætninger og
indretter det pædagogiske miljø efter dette.
En sådan pædagogisk praksis mener vi i al beskedenhed at have et bud på. Vores
kombination af at bruge de unges idrætsinteresser til at lave et miljø, hvor det er
naturligt at bruge idræt som pædagogisk og kompetenceudviklende redskab,
kombineret med et i praksis anerkendende fællesskab virker og betyder hvert år,
at mange af vores unge, der gennem årene har lært, at de ikke kan lære,
omlæres, så de igen tror på, at de kan lære og dermed også har chancen for at
blive inkluderet som ligeværdige i vores samfund.
Vores tanker og ideer om dette vil vi prøve at udbrede gennem dette tiltag med
et nyhedsbrev, vi jævnligt vil udsende med små og store nyheder fra skolen og
med tanker om og ideer til, hvordan vi sammen kan udvikle et godt
uddannelsessystem for alle unge.
Vi håber, I vil tage godt imod det.
Hvis I ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet, bedes I blot sende en mail til
ieu@ieu.dk.
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Sidste nyt om……
Hal byggeriet

Det sker på IEU

I dette forår påbegyndes byggeriet af vores store drøm. Nemlig en
idrætshal, der for alvor kan give os rammerne for at føre vores vision om
at bruge idræt som redskab i arbejdet med unge med særlige
læringsforudsætninger, ud i livet.

Licitation hal byggeri

Der er licitation på byggeriet d. 12/4, og vi venter spændt på at se, hvad
vi kan få for pengene. Vi er dog ikke i tvivl om, at vi kan løfte byggeriet
og ser frem til indvielsen, der er planlagt til slutningen af oktober.

•18. april
Fælles løbedag i Ringe. Halvog kvartmaraton for
efterskoler

Vi vil naturligvis følge byggeriet i ord og billeder i kommende
nyhedsbreve.

• 12. april

•8.-11. maj
Temauge i idræt
•13. maj
Forældre- og
bedsteforældredag

