
Hvidbog for Tåsingeskolens Centerafdeling 
 
 

Faktuelle ting om skolen: 
 

Tåsingeskolens Centerafdeling er et specialpædagogisk skoletilbud til 
normaltbegavede elever med gennemgribende eller omfattende 

udviklingsforstyrrelser. 
 

Vi modtager elever fra 0. til 10. klassetrin.  
 

Skoletilbuddet er placeret på den nordlige del af Tåsinge og tager imod elever 
fra hele det syd- og midtfynske område. 

 
Centerafdelingen varetager udover specialpædagogisk undervisning under 

folkeskoleloven, videncenterfunktion indenfor autisme-området og er 

idrætsskole under TeamDanmark. 

 

Centerafdelingen fungerer som et helhedstilbud, hvor skole og fritid er fuldt 
integreret. Der er pr. 1.8.2011 indskrevet 73 elever. Eleverne er fordelt i 11 

grupper med ca. 6 elever i hver. De er nødvendigvis ikke opdelt efter hvilken 
klasse de går i, men oftere efter funktionsniveau og relationer. 

 
Omgivelserne omkring Centerafdelingen er kendetegnet ved let adgang til 

skov, boldbaner, sundet, hal og gymnastiksal. 
 

I Centerafdelingen har vi ansat lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, 
fysioterapeut og ergoterapeut til at udvikle eleverne inden for idrætsskolens 

koncept. 
 

Struktur: 

 
Da Centerafdelingen er et helhedstilbud, er eleverne fysisk aktive i mere end 

de obligatoriske 6 timer ugentligt. På grund af motoriske 
udviklingsforstyrrelser hos mange af vores elever undervises alle elever ud fra 

individuelle mål inden for Kroppen ABC – Sportens ABC – Fysisk ABC 
(Aldersrelaterede træning, Team Danmark). 

I forbindelse med undervisningen, vil vi gerne kunne tilbyde vores elever, en 
så bred vifte af aktiviteter inden for idrætsbegrebet som muligt. Det er i de 

trygge rammer i Centerafdelingen, at personalet har mulighed for at 
præsentere en aktivitet, ud fra elevens individuelle forudsætninger. 

Formodentligt ville de aldrig have stiftet bekendtskab med disse 
aktivitetstilbud, hvis eleverne og deres familier selv skulle opsøge dem via 

lokale idrætsforeninger. 



Ud over undervisningen i den aldersrelaterede træning har vi valgt at fokusere 
på udvalgte aktiviteter, hvor personalet på skolen har særlige forudsætninger 

for at kunne undervise. 
Centerafdelingens udvalgte aktiviteter er: 

 
1. Svømning 

2. Taekwondo 
3. Ridning 

4. Kajak 

5. Skydning 

Centerafdelingen har 2 medarbejder, som er uddannet EPP 3 og EPP 4 
instruktører gennem havkajaksamrådet. Det er minimumskravet for 

institutionssejlads. Vi har et samarbejde med Kano- og kajakforbundet 
omkring en skoleaftale, hvor vi har mulighed for at uddanne internt på skolen. 

Derigennem har Centerafdelingen uddannet medarbejdere til EPP 2 
instruktører, bl.a. for at kunne sikre elevernes sikkerhed på vandet. Vi tilbyder 

alle elever at sejle. Vi benytter os af faciliteterne ved Thurø Bund, hvor vi har 
mulighed for at låne alt udstyr. I gennem vores eksterne samarbejdspartnere 

har vi lettere adgang til workshops og relevante begivenheder. Vi uddanner de 

ældste elever efter de gældende regler fra havkajaksamrådet/EPP skalaen. 
Eleverne får mulighed for selv at bygge en kajak og pagaj. Centerafdelingen 

råder selv over forskellige typer havkajakker og alt tænkeligt sikkerhedsudstyr. 
Vi har mulighed for at vintertræne via svømmehallen i Svendborg, hvor vi kan 

benytte kajakker fra Troense Kajakklub. Der bliver derudover undervist i 
søkortslære og i hensigtsmæssig ophold på vand. 

I forbindelse med taekwondoundervisningen har Centerafdelingen en instruktør 
med blåt bælte og rød streg. Vi tilbyder træning til alle aldersgrupper. Der 
trænes 2 gange om ugen. Alle elever får udleveret personlig dobog til træning. 

Eleverne lærer at tælle til 10 på koreansk.  Centerafdelingen råder over alt 

sikkerheds- og træningsudstyr. Formål med taekwondo: have det sjovt, 
kammeratskab og respekt. Koreansk kultur har særlig respekt for højere 

graduerede og ældre. Det styrker kropsbevidsthed, selvtillid, selvrespekt, 
selvværd, kropskontrol og de sociale regler. Skolen tilbyder ture som tilskuere 

til stævner i Danmark fx DM og EM. Vi har samarbejde med andre skoler og 
institutioner omkring opvisning og træning 

Rideundervisningen afvikles i samarbejde med Hovgaard Ridecenter i Skårup, 
hvor træningen foregår. Der deltager altid 2 medarbejdere, som også er 
instruktører i ridning. Derudover er der 3 af de ældste elever, som fungerer 

som hjælpeinstruktører. Hjælpeinstruktørerne træner selv 1 gang i måneden 

for at forberede sig til undervisningen af de yngre elever. 3 elever uanset 
alder, har mulighed for at deltage i træningen 1 gang om ugen. Træningen 

består af at: hente heste på marken eller i løsdrift, strigle hesten, sadle op og 



iføre sig hjelm. Derefter trænes forskellige motoriske øvelser på hesten i 
ridehal og man går skridttur i skoven. Til sidst skal der ryddes op og fejes. 

Alle elever har mulighed for at deltage i svømmeundervisningen hver fredag 
eftermiddag i Svendborgs svømmehaller. De undervises i diverse 

svømmediscipliner og de deltager i skolens svømmeprøver. Vi tager bl.a. 
udgangspunkt i materialet fra Dansk Svømmeunion. 

 
Centerafdelingen har etableret et samarbejde med Svendborg Marineforenings 

Skyttelaug, som har baner under Tåsinge Hallen. Her får eleverne mulighed for 
stifte bekendskab med skydning, kyndigt vejledt af skyttelaugets dygtige 

instruktører.  
 

Opgavefordeling: 
 

Undervisningen i Centerafdelingen planlægges og udføres af personale med 
kompetencer inden for fysisk aktivitet. Det kan være pædagoger, lærere, 

pædagogmedhjælpere, fysioterapeuter eller ergoterapeuter. 
 

Koordinationen omkring interne og eksterne forhold vedr. idrætsskolen 

varetages af Centerafdelingens idrætskoordinator. 
 

Dokumentation: 
 

Fungerer godt: 
Idrætsbegrebet for eleverne er blevet bredere. Vi har via 

kompetenceudviklingen hos personalet fået muligheden for, internt, at besidde 
en stor praktisk og teoretisk viden inden for flere idrætsgrene og 

bevægelseslektioner. 
 

Igennem ovenstående har vi fået muligheden for at kunne inddrage flere 
elever til idrætsaktiviteter. Vi har med succes fundet en, for eleverne, sjov og 

meningsfuld tilgang til bevægelsesfagene, hvor de enkeltes forudsætninger er 
blevet tilgodeset. 

 

Idrætsskolen har fået en afsmittende effekt på personalet. Den har været 
medvirkende årsag til at indbyde til samvær, gennem fysisk aktivitet. Det giver 

bl.a. sig til udtryk ved fritidsaktiviteter blandt personalet og ved pædagogiske 
lørdage, hvor det at bevæge sig sammen er prioriteret. 

 
Udvikling: 

ATK kurserne har været yderst inspirerende og lærerrige. Det er medvirkende 
til at give et fælles sprog og viden inden for idrætsundervisningen. Et værktøj 

som gør det nemmere at formidle en profil af eleverne til senere brug, ved 
elevplaner og når de får en ny idrætspædagog/lærer.   

 



Sammensætningen af eleverne til idrætsundervisningen, har vi forsøgt at dele 
op, så de matcher hinanden socialt og motorisk. Det har givet en større 

tilfredsstillelse blandt eleverne, hvor der plads og tid til at udføre aktiviteterne i 
deres individuelle tempo og temperament. 

 
Kontaktpersoner: 

 
Tåsingeskolens Centerafdeling 

Eskærvej 69 

5700 Svendborg 
Tlf.: 62234722 

 
Skoleleder: Kasper Føns 

Koordinator: Jakob Horne 
Sekretær: Inge Bach 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


