
Tappernøje Dagskole er et privat socialpædagogisk skole- og behandlingstilbud til normaltbegavede udsatte 
børn og unge, der har brug for et alternativ til folkeskolen. 

Fælles for vores elever er, at de:

• aldersmæssigt ville skulle gå i 1-10 kl. Vi har dog unge op til 17 år

• sociale, emotionelle og psykiske problemer, som bl.a. viser sig i form af 
opmærksomhedsforstyrrelser og tilknytningsforstyrrelser.

• deres personlige og sociale kompetencer har lidt så meget skade, at det er gået ud over 
deres læringslyst og -evne.

• de har brug for en socialpædagogisk indsats/anden behandling for at kunne udvikle sig 
fagligt.

• at de er i fare for ikke at udvikle sig fagligt og personligt på linje med andre børn.

• deres virkelighedsopfattelse er forrykket, og at de har brug for hjælp til at justere denne og 
udarbejde mestringsstrategier.

• diagnoser som bl.a. ADHD.

Det kan være børn/unge, der:

• Er meget udadreagerende og ikke har de sociale kompetencer, der skal til for at kunne navigere i et 
fællesskab.

• Reagerer på problemerne ved f.eks. at stikke af, udeblive, skære i sig selv eller blive ekstremt 
introverte.

• Har været udsat for incest, vold eller anden form for omsorgssvigt og overgreb.
• Har diagnoser som f.eks. ADHD.
• Har psykiatriske problemstillinger.
• Mangler opbakning hjemmefra.
• Er anbragt uden for hjemmet.
• Lærer meget langsomt.
• Har meget lav selvfølelse.
• Har behov for særligt tilrettelagt undervisning, f.eks. praktisk læring, eneundervisning, meget tætte 

voksenrelationer eller særligt gode koncentrationsbetingelser.

Følgende syv værdier er centrale for vores arbejde på skolen

1. Rummelighed
2. Gensidig respekt
3. Samarbejde
4. Udvikling
5. Evaluering
6. Relationer



7. Anerkendelse & konsekvens

Behandlingspraksis:

'Behandling' er et meget bredt begreb. Her på skolen skal behandling forstås som en pædagogisk 
påvirkning, der udvikler elevernes sociale kompetencer.

Vi arbejder med afsæt i tre pædagogiske grundforståelser: Anerkendende pædagogik, relationspædagogik 
og konsekvenspædagogik samt tre vigtige værktøjer: Elevplanen, behandlingsplanen og statusbeskrivelsen.


