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Vores idé er, at alle unge, der haft en vanskelig start på livet, skal have muligheden for at udfolde sig, 
få ambitioner og dygtiggøre sig, så de kan opnå små og større sejre og succeser.

De unge, som kommer på Skolecenteret i Gånsager, har brug for at komme til at trives og udvikle sig 
på alle livets områder. 
Det kræver først og fremmest, at der skal være orden på grundforholdene:
• Det kræver styr på føde, klæde, hus og hjem. 
• Det kræver voksne de kan regne med. 
• Det kræver faste rammer. 
• Det kræver orden på de materielle forhold. 

Det er vores opfattelse, at uddannelse kan ændre menneskers liv. 
Vi skal derfor uddanne eleverne – og skabe betingelser for, at de kan uddanne sig selv. 
Eleverne skal blive centrum i egen udvikling. Gennem DmM – Den moderne Metode, oplever eleven sig 
selv ved roret, støttet af læreren, som producerer kvalificeret undervisning og vejleder den enkelte elev. 
Uddannelse handler om velstand, om perspektiver, om stabilitet, om mod, om nysgerrighed, om evnen 
til at konkurrere og til at samarbejde bredt. 

Vores elever skal som et resultat af deres ophold hos os, opleve en udvidelse af deres menneskelighed.
Vores elever skal have mulighed for at udforske verden og menneskelivet rationelt, lidenskabeligt og på 
et højt etisk niveau. 
Vore elever skal opleve modet til at søge det, som er godt og rigtigt, og ikke blot det, som er alminde-
ligt. 
Vores elever skal have mulighed for at kaste sig over de vanskeligste spørgsmål og problemer og 
deltage i at levere de mest ansvarlige, rationelle og kreative svar. 
Vores elever skal have mulighed for at fordybe sig i verden, i dens kulturer, former, historie og mest 
kraftfulde ideer. 
Vores elever skal forstå betydningen af at udvikle deres evner til original tænkning og til uddybning af 
deres ansvarsfølelse overfor hinanden. 
Vores elever skal lære at arbejde for lighed, fred og social retfærdighed – og til at deltage i at ændre 
tingenes tilstand, når disse trænger til at blive ændret. 
 
Vi, lærerne, må forstå, at en sådan indlæring er et dybt menneskeligt mål i sig selv. Med vores 
 uddannelse vil vi så godhedens frø og lære vore elever at møde verdens udfordringer med tillid. 

VORES IDÉ

EN MOR  
FORTÆLLER:

ELEVEN 
FORTÆLLER:

LÆREREN  
FORTÆLLER:

SAGS-
BEHANDLEREN  
FORTÆLLER:

Jeg sendte min dengang 12 år gamle søn 
på Cassini og Orion. Han har diagnosen 
Tourette syndrom og var vurderet retarderet 
i svær grad. Grunden til at han ikke kunne 
blive i hjemmet var, at han var meget 
udad-reagerende og vi kunne ikke styre 
ham. Det var frygteligt som mor at sende 
ham helt til Jylland! De første gange han 
ringede og var helt ude i tovene, var det 
godt jeg ikke kunne hente ham. 

På Cassini har han fået mere ro på, er 
blevet medicin-fri og er kommet meget 
længere i sin sociale og faglige udvikling, 
end hans første læge og psykiater havde 
forudsagt.

Min søn er nu 18 år og bor fortsat på Cas-
sini, hvor han lærer at bo sammen med 
andre og får styr på føde, klæde, hus og 
hjem. Han går på STU, hvor han har lært at 
lave mad, køre havetraktor, svejse og skal 
til næste år tage hygiejne-bevis, blandt 
meget andet.
 
Moderen

På Friskolen Orion arbejder vi sammen 
med eleven om at løse problemerne og få 
vendt en dårlig start til et godt liv – pro-
blematikkerne kan være mangeartede: 
ADHD, forskellige andre udviklingsforstyr-
relser, ustabil skolegang, mange skoleskift, 
problemer med kammeraterne, problemer 
med en selv, socialisering etc.
Undervisningen er meget alsidig - med 
teoretiske, praktiske og kreative fag og 
tilrettelægges ud fra, hvad der er bedst for 
alle eleverne og for den enkelte.

Lærerne er der for eleverne og der lægges 
vægt på stor rummelighed samt kreativitet 
fra lærernes side ift. elevernes udvikling. 
Mål og krav tager sit afsæt i hver enkelt 
elevs ressourcer. 

Vi giver ansvar til eleverne, fordi vi 
anerkender dem og har tillid til dem. Vi 
fokuserer på alle de kompetencer og 
potentialer/ressourcer, eleverne hver især 
har.  Vi fokuserer derfor også på at give 
eleverne succes i hverdagen samt at de 
videst muligt gennemfører Folkeskolens 
afgangsprøver inden de slutter på skolen.
 
Lise Høgsberg

Jeg blev tvangsanbragt i en plejefamilie da 
jeg var 8. Lige før jeg blev 16 opgav pleje-
familien mig og jeg blev frivilligt anbragt på 
Cassini og tilmeldt skolen på samme sted.
Jeg har arbejdet meget med de SVIGT, 
som jeg har været ude for – og det har 
taget mig rigtig længe før jeg har tilladt de 
voksne på Cassini og Orion at komme tæt 
på mig. Jeg er nu blevet meget mere tryg 
ved de voksne. Heldigvis er der en regel 
om, at du som anbragt og elev på stedet 
ikke kan blive smidt ud.

Jeg bliver snart 20 år. Jeg har i som-
mer bestået 9. klasse på VUC i Tønder 
og skal nu videre med at forberede mig 
til at komme ind på Den pædagogiske 
assistent-uddannelse. Jeg føler mig endnu 
ikke klar til at flytte for mig selv eller sam-
men med kæresten. Det er ikke alle mål i 
min uddannelses- og udviklingsplan som 
er opfyldt, så jeg er glad for at kommu-
nen har bevilget mig efterværn, som jeg i 
princippet kan få til jeg er 23. 

En af de ting, jeg har elsket mest på 
stedet, er rejserne. Især Afrika-rejsen, hvor 
jeg efter rejsen har samlet mange penge 
ind til TCE: kampen mod AIDS i Afrika.

Jeg elsker at synge, danse og spille teater, 
samt deltage i alle de fælles arrangemen-
ter med de andre Tvindskoler. Jeg har 
fået mange venner på den måde. Jeg har 
nu haft den samme kæreste, som jeg er 
forlovet med, i snart 2 år.
 
Eleven

Hvad er det man får, når man anbringer på 
Cassini? På Cassini er hverdagen praktisk. 
Skole og opholdssted fungerer som en 
helhed. Enheden er ikke så stor, så det bliver 
overskueligt. Når man rejser ud i verden, for 
det gør man ofte og gerne, er det med nogle 
af de samme voksne, som udgør både skole 
og opholdssted. Der hvor man rejser hen, 
oplever man andre børn fra andre kulturer i 
lignende vilkår som en selv, men med andre 
økonomiske vilkår. Disse børn udvikler et an-
derledes perspektiv på det at være dansk. Ja, 
de nærmer sig, det man kan kalde at være 
globaliseret som menneske. Det betyder at 
de har mulighed for et bredere menneske-
syn end de fleste. Når man ser hvad andre 
kulturer har at byde på, bliver man bedre 
i stand til at vælge i bredere forstand. Ikke 
nødvendigvis mens man er 14 eller 15, men 
senere. 

I den organisation som Cassini er en del af 
er der teater-konkurrencer, hvor man render 
sammen med mange andre unge som er 
anbragt og laver teater for hinanden. Det er 
kreativt, musisk og ikke mindst engagerende. 
Man deltager med det man kan og i nogle 
tilfælde bliver der præsteret meget mere end 
de unge havde drømt om. Ja, de bliver også 
skuffet, når de ikke vinder! Men det er jo 
fordi de har været dybt engageret!

Der er idrætstræf én gang om året, hvor op 
mod 500 anbragte børn samles og dyster 
i alle mulige idrætsgrene. Der er mange af 
dem man kender fra teater, fester og andre 
arrangementer. Som anbringende myndighed 
kan man deltage og møde børn og voksne på 
slap line, hvor de tydeligvis bare er menne-
sker sammen. 

Så kort kan det siges: børnene får et sted 
hvor de kan være mennesker sammen! Som 
de siger i sangen: ”det er svært at være men-
neske, jeg har prøvet det selv!”

Niels Ramsdal Justesen
Tidligere anbringelseskonsulent



På Orion udarbejder vi individuelle studieplaner sammen med eleven, hvor 
elevens faglige og sociale behov imødekommes.

DAGSKOLEN ORION
Er et anderledes skoletilbud, hvor den enkelte elev sættes i fokus og 
trænes til at styres af sin egen drivkraft og nysgerrighed hen mod ny 
læring.
Eleven får skabt mulighed for i samarbejde med læreren at tage fat i 
ny indlæring, der hvor eleven er mest engageret og motiveret, under 
disse forudsætninger lærer eleven ikke blot opgavens konkrete indhold, 

ment ret faktisk at lære: At sætte sig mål, at plan-
lægge, at tage beslutninger, at forholde sig til krav og 

regler.

MÅLGRUPPE
Vores elever er mellem 12 og 18 år og har svære personlige og 
adfærdsmæssige problemer. Vores elever har svært ved eller har 
ikke mulighed for at være i en almindelig klasse.

Formålet med at være elev på Dagskolen Orion er bl.a., at eleven 
får respekt for andre og ikke mindst for sig selv! 

Få muligheden for at opleve succes og mulighed for at afprøve evner 
og kreativitet.

Formålet med STU er, at den unge opnår personlige, faglige og sociale kompetencer til en så 
selvstændig og aktiv deltagelse i voksen livet som muligt.

VEJ, PARK OG VEDLIGEHOLD
Dette værksted varetager praktiske opgaver internt på skolen. Det kan være småreparationer og 
mindre håndværksopgaver, male- og oprydningsopgaver, have- og gartneropgaver.  
Indholdet kan være:
 • Kendskab til håndværktøj og maskiner
 • Kendskab til genbrugspladsen
 • Kendskab til sikkerhed

KØKKENVÆRKSTED
I køkkenværkstedet tilrettelægger eleverne ugens menu sammen med læreren. De er 
med til at planlægge, købe ind og stå for alt det praktiske omkring madlavnin-
gen. I køkkenet får de unge viden om sund kost og dens betydning for krop-
pen, lærer grundlæggende hygiejneregler og lærer om korrekt håndtering 
af fødevarer. Mulighed for at tage godkendt hygiejnekursus.

PROJEKTFAG
Vi arbejder med forskellige forhold omkring det at kunne klare sig selv 
i egen bolig. Her undersøger vi lejekontrakter og kigger på, hvordan 
man lever sammen og hvordan man sikrer sig, at man får betalt sine 
regninger til tiden. Mulighederne for at blive skrevet op i en boligforening, 
tegne en forsikring, skifte læge, forny buskort og meget mere. Vi gennemgår 
budgetter og privatøkonomi, hvordan vaskemaskinen virker og alle de andre 
praktiske gøremål, der følger med voksenlivet.

MÅLGRUPPE
STU på Orion tilbyder individuelle forløb til unge over 16 år med psykosociale vanskeligheder og/
eller generelle indlæringsvanskeligheder, der har brug for ekstra støtte og vejledning i forbindelse 
med afklaring og indblik i deres ressourcer og barrierer, interesser og motivation.
Vi samarbejder med den unge om et individuelt uddannelses-/udviklingsskema der reguleres 
løbende. Vi skaber betingelserne for, at den unge kan opnå større selvværd og tro på sig selv.

ORION

STU PÅ ORION

STU-PROFILFAG:MUSIK, TEATER,RIDNING, DANS, SPORT

PROFILFAG:

SPORT 
MUSIK  
TEATER

FORBEREDELSE  
TIL

FOLKESKOLENSAFGANGSPRØVE

FYSISK  
AKTIVITET  
– SPORT  

HVER DAG



ÅRSKALENDER

VIGTIGE DATOER

OPHOLDSSTEDET CASSINI
Gyvelvej 23, Gånsager

6780 Skærbæk 
Tønder - Sønderjylland

Tlf.: 28 19 22 30

FRISKOLEN ORION
Gyvelvej 23, Gånsager
6780 Skærbæk
Tønder - Sønderjyland

Tlf.: 28 19 23 31

WWW.OPHOLDSSTEDET-CASSINI.DK WWW.FRISKOLEN-ORION.DK

Fyraftensmøder med et tema:
 9/9 2013, kl. 19-21  Hjernen – menneskets intelligenser
 11/11 2013, kl. 17-21  Fødevaresituationen i verden
 3/3 2014, kl. 19-21  Fællesskaber
 5/5 2014, kl. 19-21  Fremvisning af årets teaterstykke

 1. februar 2014  Vinterkoncert 2014

 1. maj 2014 – Åbent Hus kl. 10-19  
Friskolen Orion 10 ÅRS JUBIÆUM

Uge 31: Vores årlige overlevelsestur, hvor vi i år har udgangspunkt på Peterslyst 
Ridecenter i Silkeborg – få ledige pladser!

Fra kalenderen 2013: 
•  OL – på Tvind sammen med 700 andre lærere og elever, 30. – 31. august 2014.

•  Nyt samarbejde opstartes med El-Sistema fra Venezuela. Vores ønske og hensigt 
er, at alle elever og lærere lærer at spille på et instrument, samt lærer samspil 
og optræder med det. I forbindelse med dette samarbejde vil vi tilbyde spansk 
undervisning som aftenskoletilbud.

• Efterårskoncert og Vinterkoncert i et bredt samarbejde med vores netværk.

•  Nytterejse til Marokko i februar-marts 2014: Vi vil videreudvikle vores samar-
bejde med en skole og en fabrik i Marokko.

•  Folkeeksamen 4 gange om året, 
med deltagelse af professionelle 
skolefolk, praktikværter og 
forældre.

•  Marathon i musik, matema-
tik, spil og film – undervis-
nings forløb på 24 timer.

•  Program weekender med 
natur, kunst, ridning og kørsel 
med Blokarts på Rømø.

BAL MED  LEVENDE MUSIK OG  DANSEUNDERVISNINGDen første onsdag i  hver måned kl. 18-21.  Mulighed for at starte  med 3 retters menu.  Tilmelding til Martin  på tlf. 28 19 23 31.  
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