På efterskole som synshandicappet?
Synshandicappede unge har naturligvis, som alle andre unge, frit valg blandt alle
landets efterskoler. Men mange unge og deres forældre efterspørger efterskoler,
som allerede har erfaring og viden om synshandicappede elever. Så skal man ikke
starte forfra en gang til.
Sammen med synskonsulenter fra hele landet har Videnscenter for Handicap og
Socialpsykiatri derfor udarbejdet denne oversigt over efterskoler, som har viden
om synshandicap fra undervisning af en eller flere blinde eller svagsynede elever
inden for de sidste 2-3 år. Oplysningerne stammer både fra tidligere elever samt
fra synskonsulenter. Fortegnelsen giver ingen vurdering af de enkelte tilbud, men
er baseret på deres anbefalinger.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte skolerne eller en
synskonsulent i den region eller kommune, hvor efterskolen ligger.
Skolernes adresser m.m. finder du på
www.efterskole.dk
Synskonsulenternes adresser m.m. finder du på
www.syndanmark.dk/adresser
I oversigten er også medtaget enkelte bo- og opholdssteder anbefalet af
synskonsulenter.
OVERSIGT FORDELT PÅ REGIONER
Region Nordjylland
Efterskolen i bakkerne – Try (Dronninglund)
Halvorsminde Ungdomsskole (Hjørring)
Onsild Idrætsefterskole (Hobro)
Region Midtjylland
Blåkilde Ungdomsskole (Tarm)
Efterskolen Ådalen – lilleskolernes efterskole (Hørning)
Hardsyssel Efterskole (Struer)
Idrætsefterskolen Lægården (Holstebro)
Nr. Nissum Efterskole (Nørre Nissum)
Nøvlingskov Efterskole (Vildbjerg)
Orkesterefterskolen (Holstebro)
Skyum Idrætsefterskole (Sydthy)
Venø Efterskole (Venø, Struer)
Region Syddanmark
Frøslevlejrens Efterskole (Frøslev)
Faaborgegnens Efterskole (Faaborg)
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Idrætsefterskolen Ulbølle (Vestre Skerninge)
Rantzausminde Efterskole (Svendborg)
Rinkenæs Efterskole (Gråsten)
Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole (Vejen)
Store Andst Efterskole (Vejen) - for læsesvage
Ungdomshøjskolen ved Ribe (Vester Vedsted) – for elever efter 10. kl.
Vestfyns Efterskole (Tommerup)
Ølgod Efterskole (Ølgod)
Øse efterskole (Varde)
Region Sjælland
Efterskolen Østergård (Mern) – sent udviklede
Fyrrehøj, Synscenter Refsnæs (Kalundborg) – 15-20-årige med særlige behov
Kysten (Kalundborg) – 15-20-årige, der har behov for synskompenserende
undervisning og socialpædagogisk bistand, og som ikke umiddelbart kan gå i gang
med en anden ungdomsuddannelse.
Gunslevholm Idrætsefterskole (Nørre Alslev)
Halstedhus Efterskole (Nakskov)
Haslev Idrætsefterskole (Haslev)
Karise Efterskole – sent udviklede
Marie Grubbe (Stubbekøbing) – bo- og opholdssted for psykisk
udviklingshæmmede
Midtsjællands Efterskole (Hvalsø)
Næsgaard Efterskole (Nykøbing Falster)
Skovbo Efterskole (Ringsted)
Teaterbygningen Fanefjord (Møn) – bo- og opholdsted
Tølløse Musikefterskole (Tølløse)
Vordingborgskolen (Vordingborg)
Øresund Efterskole (Espergærde)
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