
Kom som du er

LANDBRUG + BUTIK + HAVE/ANLÆG + MURER/TØMRER

havredal.dk

90 %
går direkte i job
efter uddannelse

på skolen



Velkommen

Kære Læsere!
Velkommen til et indblik i de muligheder, der tilbydes på 
Havredal Praktiske Uddannelser.

Vores kerneopgave er at lave praktisk og helhedsoriente- 
ret uddannelse for unge med særlige behov, og det er især 
vigtigt for os, at vi hele tiden har for øje at møde den unge 
lige netop der, hvor hun eller han er. Vi strikker uddannel-
ser sammen inden for en række områder og med et hav af 
forskellige kombinationsmuligheder. 

Læs mere om de enkelte muligheder på vores hjemmeside 

 

Vi vil altid hjælpe eleverne forskelligt – for kun på den 
måde kan vi hjælpe dem ens. Ligeledes er der aldrig en 
regel uden undtagelse. For os er det vigtigt, at der plads 
til at fejle, samtidigt med at der er klare rammer og 
strukturer. Uddannelses- og handleplanen er lavet fra 
dag ét men bliver løbende justeret, så vi sikrer, at eleven 
hele tiden får tilpas med udfordringer.

Poul Erik Clausen
Forstander

Havredal Praktiske 
Uddannelser 
Besøg Havredal Praktiske Uddannelser – vi tilbyder:

• Brobygning for special klasser

• Rundvisning for familier, kommuner  
 og andre interesserede

• Praktikophold for interesserede unge
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Læs mere på: havredal.dk



Hvad tilbyder vi?

• 4 Ejendomme i fuld økologisk drift 

 – med over 160 ha planteproduktion

• 120 Frilandssøer

• 60 Sortbrogede malkekøer  

• 4 ha økologisk grøntsagsproduktion  

 med tilhørende gårdbutik

• Socialøkonomisk købmandsbutik

• Socialøkonomisk virksomhed  

 – anlægsgartner 

• Årlig afholdelse af Økodag 

• Fællesspisninger og arrangementer  

 i landsbyen Havredal 

• Samarbejde med lokal rideklub 

• Mere end 70 lokale praktiksteder 

• Studieture i ind- og udland 

• Deltagelse i det lokale foreningsliv

• Virksomhedsbesøg

Læs mere om læringsmiljøet: havredal.dk
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100% Autentisk læringsmiljø  

– understøtter den situerede læring  

og sidemandsoplæring

Virklighedsnær fritid  med træning af sociale færdigheder

54 elever i samarbejde med 28 kommuner 



Til kommunerne

• STU

• Revalidering

• Resourceforløb

• Lab. Lovsforløb

• Erhvervsuddannelse til  
 landbrugsassistent

• SPS støtte under EUD

• Beskæftigelsesindsats til  
 unge under 18 år

• Erhvervsafklaring /træning

• Tilbud til de 16-18 årige efter  
 servicelovens §41, §52A og §66

• Bostøtte og -form til unge  
 18-25 årige efter §85

• Midlertidig boform for unge i  
 alderen 18-25 år efter §107
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Læs mere om de praktiske uddannelser: havredal.dk

HVAD TILBYDER HAVREDAL  
PRAKTISKE UDDANNELSER?

HVAD ER DET VI OPNÅR?

Eleverne opnår et højt lærings- 
udbytte i kunnen, viden og  

ansvarlighed inden for deres fag.

Skolen lever op til de  
berettigede forventninger  
og krav vore samarbejds- 
partnere og myndigheder  

stiller til os.

Eleverne udvikler sig mod  

størst mulig selvhjulpenhed 

i arbejde, hjem og fritid.



Vi kommer hele vejen rundt

• STU

• Revalidering

• Resourceforløb

• Lab. Lovsforløb

• Erhvervsuddannelse til  
 landbrugsassistent

• SPS støtte under EUD

• Beskæftigelsesindsats til  
 unge under 18 år

• Erhvervsafklaring /træning

• Tilbud til de 16-18 årige efter  
 servicelovens §41, §52A og §66

• Bostøtte og -form til unge  
 18-25 årige efter §85

• Midlertidig boform for unge i  
 alderen 18-25 år efter §107
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ET HELHEDSTILBUD
Havredal Praktiske Uddannelser er et helheds-
tilbud – det betyder at vi kan hjælpe den unge 
med meget mere end uddannelse! 
 
Alle unge, der er bosat på Havredal deltager bl.a. 
i botræningen på skolen. Tjek grafik herunder 
eller ring for en dialog om, hvordan det kan gøres.

Læs mere om helhedstilbud: havredal.dk

HVAD TILBYDER HAVREDAL  
PRAKTISKE UDDANNELSER?

Selvstændighed
i bosætning

Kontakt  
til det 

offentlige

Transport i
hverdagen

Indkøb & 
madlavning

Oprydning 
& rengøring

Hygiejne 
& tøjvask

Post &
økonomi

Sundhed, 
alkohol &
medicin

Praktisk 
botræning

Fritidsliv

At leve med 
indlærings- 

vanskeligheder
Følelsesmæssig

udvikling

Psykisk
tilpasning

Almene 
sociale 

kompetencer

Nære 
relationer

Politisk/kulturel 
forståelse

Personligt,
psykisk 

og socialt



3 års oversigt

BO-UNDERVISNING INCL. RENGØRING, KØKKEN OG MADLAVNING

UDSLUSNING DIREKTE TIL JOB OG BOLIG

BUTIK

VAREOPFYLDNING

KASSEBETJENING

KUNDESERVICE

VAREBESTILLING

ÅBNING OG LUKNING  
AF BUTIK 

SKILTNING OG  
DEKORATION

HAVE/ANLÆG LANDBRUG

BEPLANTNING OG 
BESKÆRING

HÆKKLIPNING

GRÆSSLÅNING

BELÆGNINGSARBEJDE

PLANTEKENDSKAB

SKOV OG LÆHEGN

KVÆG

HESTE

GRISE

MARK

GRØNTSAGER

MASKINER

FRITIDSAKTIVITETER/-UNDERVISNING

Jagt & Natur      Fodbold      Musik & Drama      Mountainbike      Ridning      Svømning      Krop & Motion      Kærestekursus      It      Kreativ      Motorlære 

KOMPETENCEGIVENDE KURSER

Arbejdsmiljø og ergonomi      Førstehjælp og brandkursus      Værkstedskurser og håndværktøj      Dansk      Biologi      Kost og sundhed      Medicinhåndtering

Malkekursus      Økologi og bæredygtighed      Mindre gartnerimaskiner      Motorsav      Svejsekursus      Truck certifikat (AMU)      Stilladskursus (AMU) 
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Hvad lærer man?

BO-UNDERVISNING INCL. RENGØRING, KØKKEN OG MADLAVNING

UDSLUSNING DIREKTE TIL JOB OG BOLIG

BUTIK

VAREOPFYLDNING

KASSEBETJENING

KUNDESERVICE

VAREBESTILLING

ÅBNING OG LUKNING  
AF BUTIK 

SKILTNING OG  
DEKORATION

VEDLIGEHOLD OG 
RENOVERING AF 

BYGNINGER

TRÆVÆRKSTED

MATERIALEKENDSKAB

STØBEARBEJDE

HÅND- OG 
ELVÆRKTØJ

LANDBRUG

KVÆG

HESTE

GRISE

MARK

GRØNTSAGER

MASKINER

FRITIDSAKTIVITETER/-UNDERVISNING

Jagt & Natur      Fodbold      Musik & Drama      Mountainbike      Ridning      Svømning      Krop & Motion      Kærestekursus      It      Kreativ      Motorlære 

KOMPETENCEGIVENDE KURSER

Arbejdsmiljø og ergonomi      Førstehjælp og brandkursus      Værkstedskurser og håndværktøj      Dansk      Biologi      Kost og sundhed      Medicinhåndtering

Malkekursus      Økologi og bæredygtighed      Mindre gartnerimaskiner      Motorsav      Svejsekursus      Truck certifikat (AMU)      Stilladskursus (AMU) 
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NY UDDANNELSE

MURER/TØMRER



Set udefra
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Læs mere om socialøkonomiske virksomheder: havredal.dk

FORMANDEN SIGER 
 
Når man kommer til Havredal, mødes man af en flok men-
nesker, som er utroligt dedikerede til deres sag. Kulturen 
på skolen gør et dybt indtryk på mig; at lærere og elever gør 
tingene sammen i en mesterlære. Havredals resultater står 
og falder med de mange dygtige mennesker herude, som 
altid synes parate til at gå den ekstra mil for, at de unge 
skal lykkes. Her taler vi om betydningen af, at skolen er 
“lærerdygtig”.

På Havredal har skabt et godt bo- og værested for de unge. 
Her handler det om at lære de unge at være det menneske, 
som de er. At kunne være i verden og lære dem, hvordan de 
bedst kan det, så de bliver “væredygtige”.

At de praktiske skoler i Havredal tidligt valgte at satse 
målrettet på miljøvenlig og økologisk drift var fremsynet. 
Det betyder, at både virksomheden og hele fællesskabet her i 
Havredal både nu og i fremtiden er bæredygtigt.

Jens Maibom Pedersen
Formand for Havredal Praktiske Uddannelser



Forskerens oplevelse
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Læs mere om forskningsprojekter på: havredal.dk

I ORD OG HANDLING: HELHEDSORIENTERET
Da Thomas Szulevicz besøger Havredal Praktiske Land-
brugsskole, bliver det starten på et 3 årigt samarbejde 
om et ph.d. – projekt ved Aarhus Universitet. Han har 
fortsat her i 2019 tilknytning til Havredal Praktiske 
Uddannelser, hvor han sidder som overtalligt medlem  
i bestyrelsen. 

I projektperioden taler Thomas Szulevicz med elever,  
og følger dem i stald, mark og i deres fritid. Han snak- 
ker med lærere, botrænere, jobkonsulenter, forældre, 
ledelse, bestyrelse, praktikværter og arbejdsgivere. 
Data fra de mange interviews viser fire markante træk, 
som forklarer den succes, Havredal har med at uddanne 
og udsluse unge med særlige behov til faste jobs: 

Mesterlære
Havredal Praktiske Landbrugsskole praktiserer mester-
lære, så eleverne lærer, mens de udfører opgaverne i prak-
sis og har faglærerens støtte hele tiden. Teori formidles i 
praksis, så det giver mening i selve situationen, når man 
står i malkegraven, ude ved traktoren eller går i marken.

Menneskesyn
Havredals medarbejdere møder eleverne  
med en tyrkertro på, at ALLE har ressourcer,  
som kan bringes i spil under de rette  
omstændigheder. Menneskesynet er:  
“Vi tror på dig!”. Det betyder også, at  
der stilles krav til, at eleverne lever op  
til fællesskabets normer; “for det tror  
vi selvfølgelig på, at du kan”.

Landbrugskultur
Alle eleverne bliver en del af en stærk landbrugskultur, 
som er kendetegnet af et særligt forpligtende fællesskab. 
Man møder op, selvom det er tidligt om morgenen og mal- 
ker køerne, fodrer dyrene og høster grøntsagerne. Hvis 
man bare springer over og bliver væk, går det ud over 
dyrene, arbejdet i marken, ja hele fællesskabet elever og 
medarbejdere imellem. Lærere og praktikværter er rolle-
modeller, der selv har gummistøvlerne på og tager del i det 
praktiske arbejde.

Helhed
Der er et stærkt fokus på at lære eleverne at få deres 
sociale tilværelse til at hænge sammen. Sejler alting der-
hjemme, kan man heller ikke fungere på arbejdet. Derfor 
lærer eleverne også at lave aftensmad, stå op om morge-
nen, en god omgangstone og sociale spilleregler, lægge et 
realistisk budget, betale regninger og tjekke e-Boks. 

Det kan godt være, at det for  
kommunen umiddelbart ser dyrt ud.  

Men set med det lange lys på, er jeg overbevist om,  
at det betaler sig samfundsøkonomisk. Det kan lyde  

floskelagtigt, men her giver det virkelig mening  
at tale om en helhedsorienteret indsats.   

Thomas SzuleviczCand.psych., Ph.d., lektor ved Aalborg Universitet  
for Kommunikation og Psykologi.



Har erhvervslivet plads?
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“ELEVERNE GÅR PÅ MED KRUM HALS”
Landmand Lars Kristensen, Karup J, er en af de ca. 70 
praktikværter, som Havredal samarbejder med. 

Lige siden Lars Kristensen overtog “Elmegården” for 10 
år siden, har han haft praktikanter fra Havredal Prak-
tiske Uddannelser. Det er blevet til ca. 20 elever gennem 
årene. 

Lars Kristensen fortæller med stor entusiasme om, hvad 
det giver både ham og de ansatte at have praktikanter 
fra Havredal:
- Jamen, den fornemmelse af at løfte de unge og se den 
glæde, de får, det er virkeligt motiverende. Vi oplever, 
at de efter ganske kort tid bliver en del af holdet her på 
ejendommen. De deltager aktivt, går til opgaverne med 
krum hals, og de vil virkelig gerne lære noget!

Lars Kristensen lægger vægt på, at eleverne har viden 
om faget med sig, når de kommer:
 - Det, at de oplever succes her, gør også, at de er virkelig 
stabile. De kommer fra uddannelsen med en forventning 
til og en forståelse for, hvad de skal. De har en ægte 
interesse for landbrug, og det, de allerede har lært på 
Havredal, gør, at de hurtigt er med i arbejdet. 

Det er forskelligt, hvilke udfordringer den enkelte elev 
kommer med, så Lars Kristensen og hans medarbejdere, 
kan ikke behandle alle elever ens:
- De unge, som vi har haft i praktik, har været meget 
forskellige, men det er jo det, som gør det spændende; at 
finde den indgangsvinkel, som får tingene til at virke 
for både den unge og os, slutter Lars Kristensen.

Læs vores praktikguide: havredal.dk

Lars Kristensen  Elmegården, 7470 Karup.  
750 sortbrogede malkekøer 
360 Ha jord og 12 ansatte

“Jamen, den fornemmelse af at løfte de unge og 

se den glæde, de får, det er virkelig motiverende”.



Udslusning til job
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FÆRDIG SOM ELEV – HVAD SÅ?

90 %
går direkte i job
efter uddannelse

på skolen

Det sidste halve år af uddannelsen på Havredal Prak-
tiske Uddannelser foregår slet ikke på skolen. Her er 
eleverne i det, vi kalder udslusningspraktik, hvor de 
arbejder på det sted, hvor man forventer, at de efterføl-
gende bliver ansat.

Hanne Dinesen er en af 2 udslusningslærere/erhvervs-
vejledere, der arbejder på fuld tid med at finde det 
rigtige match mellem arbejdsgivere og elever. Hun 
fortæller: ”Det rette match er essentielt i forhold til, om 
de unge får succes på arbejdsmarkedet eller ej. Allerede 
ca. et år inden de unge afslutter uddannelsen, starter 
processen for mig. Jeg skal lære den unge at kende; 
samle informationer fra både faglærere og botrænere så 
det afdækkes, hvad den unge kan selv, og hvilke skåne-
hensyn der skal tages. Vi undersøger hvilke ressourcer, 
de unges familie eventuelt rummer, og vurderer hvilken 
boform, de unge har brug for fremadrettet.” ”Min hold-
ning er, at der er brug for alle på arbejdsmarkedet, jeg 
skal bare finde det sted, der lige præcis passer til den 
unge!” 

Det er Hannes oplevelse, at arbejdsgiverne tager fantas-
tisk godt imod de unge fra Havredal. Hun har jævnligt 
henvendelser fra potentielle arbejdsgivere, der spørger, 
om vi har en elev, der kunne passe ind hos dem! De har 
måske tidligere haft elever eller har naboer eller andre i 
netværket, der kender elever fra Havredal, og har derfra 
hørt godt om dem. Det er jo utroligt positivt og vidner 
om, at de unge fra Havredal rent faktisk har lært en 
masse og kan udfylde en funktion på arbejdsmarkedet! 
De har fået en virkelighedsnær uddannelse, fået sociale 
kompetencer, så de kan begå sig på arbejdsmarkedet, 
lært mødestabilitet og derigennem fået styrket deres 
selvværd. 

De unge ansættes typisk i flexjob eller skånejob hos 
arbejdsgivere, som har hjerterum og tager et socialt 
ansvar. Hanne fortæller: ”I løbet af praktikken har vi 
løbende kontakt med arbejdsgiverne, så vi kan ”instru-
ere” dem i, hvordan man bedst guider den unge, så han 
eller hun fungerer bedst muligt. Samtidig hjælper vi den 
unge i gang på det sociale plan med kontakt til klubber, 
foreningsliv og lignende samt hjælp til bolig osv. Det 
er vores erfaring, at når disse ting også er på plads, så 
stortrives de unge på arbejdsmarkedet, og her er kom-
munerne heldigvis gode medspillere!”

Læs mere om udslusning til job: havredal.dk

“Det rette match er essentielt i  forhold til, om de unge får succes  på arbejdsmarkedet eller ej.”



Ulvedalsvej 30-34  |   7470 Karup J.   |   Tlf. :  8 6 66 22 68  |   detny@havredal.dk  |   havredal.dk

I 2018 var Havredal Praktiske Uddannelser vinder af  
prisen for Bæredygtighed og Social Ansvarlighed  

hos Viborgegnens Erhvervsråd.
Havredal Praktiske Uddannelser ledes med 3 centrale begreber; læredygtig, væredygtig og bæredygtig, der  

tilsammen skaber en uddannelse og arbejdsplads, hvor unge bliver uddannet i og til et rummeligt arbejdsmiljø.

Økologi og bæredygtighed er grundsten i skolens uddannelser, landbrug og anlægsvirksomhed.  
Næsten halvdelen af skolens 45 ansatte er ansat på særlige vilkår. Vores udfordrede unge har stor glæde af at  

kunne spejle sig i en så mangfoldig lærerstab. De kan se i dagligdagen, hvordan at forskellige handicaps ikke er  
en stopklods for et rigt og aktivt arbejdsliv. Alle kan arbejde og bidrage under de rette vilkår.

Bæredygtighed er et bredt begreb, der inkluderer social, økonomisk 
og miljømæssig bæredygtighed. Der er i stigende grad fokus på den 
tredobbelte bundlinje, hvor virksomheden ikke kun tænker på den 
økonomiske bundlinje, men også den menneskelige og miljømæs- 
sige bundlinje.

Denne pris tildeles en virksomhed i Viborg Kommune, der er lyk-
kedes med at skabe vækst og arbejdspladser med udgangspunkt  
i bæredygtige løsninger og social ansvarlighed.


