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”Hvis de selv ønsker at fastholde et misbrugsstop og få en intensiv skolegang 
med mulighed for at afslutte med en eksamen, så kan de hurtigere komme tilba-
ge og få et almindeligt liv via et ophold ombord på et skib.”

Myndighedssagsbehandler med ung på skibsprojekt til Gi’LOS.

Skibsprojekt Syd - korte ungeanbringelser, der virker
Intensiv skolegang, en sund døgnrytme, et stærkt og meningsfyldt fællesskab og en natur-
lig fastholdelse af et eventuelt misbrugsstop. Skibsprojekter er for unge, der har brug for et 
miljøskifte, og som selv er indstillet på en ny start. Så blæser til gengæld sociale, personlige 
og skolemæssige udviklingsvinde med stormstyrke.

I særlige tilfælde er et skibsprojekt den rigtige 
anbringelse for unge, der traditionelt ville blive 
tilbudt en institutionsanbringelse i lokalmiljøet 
af måske to-tre års varighed.

Skibsprojekt Syd sejler i Middelhavet og på De 
Kanariske Øer med en stor katamaran. Vi har syv 
pladser ombord på vores to skibe og tre pladser 
på vores landbase, som vi bruger som hjem for 
unge under et eventuelt forværn (afklaring, 
udredning, afrusning), som bolig under mundtli-
ge prøver og ved behov også som bolig under et 
efterværn.

Vi er godkendt til unge mellem 14 og 18 år med 
sociale problemer, omsorgssvigt, eller en op-
mærksomhedsforstyrrelse. Det er unge, der har 
brug for en struktureret hverdag og hjælp til 
at fastholde en beslutning om f.eks. at stoppe 
uheldige vaner og gennemføre en 9. eller 10. 
klasse frem til en adgangsgivende afgangsprø-
ve.

Skibsprojekt Syd har på sit togt med start i august 
plads til syv elever, der ønsker at gå til FP9 eller 
FP10 i maj/juni året efter.

Indskrivningstidspunktet fastsættes efter dialog 
mellem sagsbehandler, familien, den unge og 
Skibsprojekt Syd. For nogle unge er det hensigts-
mæssigt med et forværn enten på Vårvej eller på 
skibet, hvor den unge kan komme igennem en 
første indslusning i et kompetent miljø, forberedes 
på togtet, eventuelt tage speedbådscertifikat, og 
vi kan udarbejde en foreløbig behandlingsplan.

Unge, der ikke kan få plads på Skibsprojekt Syd, 
kan evt. få plads hos en af vores sejlende samar-
bejdspartnere eller har måske behov for en længe-
re ’landfast’ periode inden næste års togt. Derfor: 
Kontakt os – også selvom skoleåret er startet.

Dagspris togt 2.375 kr. + 1.243 kr. pr. skoledag + 
forsikring 1.630 kr. (pr. md.) og admin 4.930 kr. (pr. 
md.)

PRAKTISK, PRISER OG VISITATION
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Eleverne ved Arnaldo Pomodoros 
’Sfera con Sfera’, der illustrerer 
uligheden på vores klode.

Vertikanstaten

MIDDELHAVET, KANARIEØERNE OG DANMARK

Cirka 1. august – 1. november sejler Skibsprojekt Syd 
på Spaniens middelhavskyst
1. – 15. november er PPR, kommuner og evt. familie på 
besøg i havnebyen Almerimar.
1. december ankomst Gran Canaria – jul, socialtilsyn og 
sejlads på øerne.
Fra slut marts kajplads i Almerimar og forberedelse 
afgangsprøver – de skriftlige ombord på båden
Maj/juni på landbasen i Kolding og mundtlige prøver

Der er tre ansatte på skibet, der tilsammen har de 
uddannelser og kompetencer, der skal til for at få 
eleverne frem til en afgangsprøve – en skipper, en 
folkeskolelærer og en socialpædagog, der alle har 
mange års erfaring med målgruppen.

Skibsprojekt Syd arbejder med en anerkendende 
tilgang og bruger i høj grad fællesskabet og ar-
bejdsopgaverne ombord som udviklingsstrategi. Vi 
dokumenterer i ICS og udarbejder statusrapporter 
hver 3. måned. Vi udarbejder behandlingsplaner i 
samarbejde med eksterne supervisorer og spyko-
log, og eleverne har løbende kontakt med UU-vej-
leder.

”...med til at understøtte de unges dannelse, 
selvstændighed og selvværd. (...) Tilbuddet opnår 
positive resultater i forhold til de opstillede mål i de 
unges handleplan.”
 - Socialtilsyn Hovedstaden, 15.3.2018.

”På baggrund af dagens tilsynsbesøg er det den 
samlede vurdering, at undervisningen står mål med 
den, der gives i folkeskolen.”
 - Tilsynet med interne skoler, Holbæk Kommune 
16.5.2018.

FAGLIGHED OG MENNESKELIGHED GIVER RESULTATER

På vandretur op mod ’stenen i 
skyen’. 800 højdemeter på 13 
kilometer.

Gran Canaria

Der er mere i livet end en god 9. klasses afgangs-
prøve! Men vores elever ved lige så vel som andre 
unge, at uden en ordentlig afgangsprøve er døren 
lukket til de fleste ungdomsuddannelser.

Derfor vil både de – og vi – gerne prale lidt.

Ved de skriftlige prøver i maj i 2018 fik vores tre 
elever et samlet snit i dansk på 6,5 og i matematik 
på 7,3 (laveste karakter 4 og højeste 12).

Og det er vel at mærke tre unge gutter, om hvem 
der kort forinden var blevet sagt ’fagligt niveau 
omkring 3.-5. klassetrin’, ’til dels set som en elev, 
der ikke ville blive i stand til at tage en afgangs-
prøve’, og ’en muggen, diskussionslysten, ugidelig, 
asocial dreng, der uden at blinke stikker dig en løgn 
for egen vindings skyld.’

... OG LIDT OM KARAKTERERNE


