Ringe, 9. november 2017

Pressemeddelelse

Svanninge Bjerge skal styrke socialt udsatte unge
Oplevelser i naturen skal hjælpe udsatte unge i Heldagsskolen til at finde ro og styrke deres
tro på egne evner.
Det næste år bliver rammerne om undervisningen helt anderledes, end eleverne på Heldagsskolen
i Vantinge er vant til. I dag underskrev borgmester Christian Thygesen(V) på vegne af
Heldagsskolen en samarbejdsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Bikubenfonden, der
betyder, at eleverne på specialskolen én gang om ugen skal undervises i Svanninge Bjerge.
”Det glæder mig, at vi nu kan tilbyde de unge i kommunen, der har det svært i skolen, et fristed,
hvor de kan lægge hverdagens bekymringer fra sig og i stedet grave sig ned i naturen,” siger
Christian Thygesen.
Natur til et godt liv
Friluftsklassen er en del af indsatsen ’Natur til et godt liv’, der er et tilbud til socialt udsatte unge, fra
Bikubenfonden, som ejer og driver Svanninge Bjerge. Heldagsskolens skoleleder glæder sig over
samarbejdet, der udover læring om naturen har fokus på børnenes trivsel, motivation og
livsduelighed.
”Den her gruppe unge føler sig ofte pressede, når de bliver puttet ind i skolens traditionelle
rammer,” siger skoleleder Anne Bjerregaard Rasmussen og fortsætter:
”Det reducerer deres stressniveau at være i naturen. Det giver dem ro og åbner op for nogle
snakke, vi ellers ikke ville få.”
Fokus på nuet
En lærer og en pædagog fra Heldagsskolen skal sammen med en naturvejleder fra Bikubenfonden
planlægge de forløb og fokuspunkter, som børnene skal møde i naturen.
”Når vi fælder et træ eller leder efter fodspor i skovbunden, handler det om at være til stede i nuet.
Det er et læringsmiljø, hvor det, vi lærer, hænger sammen med det, vi laver. Børnene bliver
fokuserede. Og det fokus, forsøger vi så at overføre til andre aspekter i skolelivet,” fortæller Anne
Bjerregaard Rasmussen.
Målet med ’Natur til et godt liv’ er at tilbyde alternative arenaer til skolen, hvor de unge kan få
succesoplevelser og anerkendelse, som kan give dem indsigt i egne styrker og ressourcer. Det
støtter dem til at finde styrke og tro på, at de kan udvikle sig og skabe den fremtid, de ønsker.
”Det skal være sjovt at lære, og jeg håber, at de oplevelser, de unge får i Svanninge Bjerge, kan
give dem værktøjer, der hjælper dem i livet fremover”, slutter Christian Thygesen.

Fakta
Heldagsskolen i Vantinge er et tilbud til børn og unge fra 0. til 9. klasse, der slås med sociale og
emotionelle vanskeligheder og i en kort periode har behov for et mindre skoletilbud, der blandt
andet bygger på struktur og tæt voksenkontakt.
•

Knagelbjerghus, det tidligere skovløberhus, vil være udgangspunkt for Bikubenfondens
natursociale aktiviteter i Svanninge Bjerge.

•

Samarbejdsaftalen med Bikubenfonden løber i første omgang frem til 31. december 2018.

Yderligere informationer
Du kan læse mere om Bikubenfondens natursociale indsats for udsatte børn og unge i Svanninge
Bjerge på www.svanningebjerge.dk.
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte kommunikationskonsulent Ann-Sophie Nøhr
Hemmingsen på tlf. 7253 1144 eller ansnh@fmk.dk.
For specifik information om Heldagsskolens undervisning i Svanninge Bjerge kontakt venligst
skoleleder Anne Bjerregaard Rasmussen på tlf. 7253 5099 eller anra1@fmk.dk.

Foto
Vedhæftede foto må anvendes af pressen. På to billeder ses direktør for Bikubenfonden, Søren
Kaare-Andersen, og borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune, Christian Thygesen. Mens de øvrige
billeder viser Knagelbjerghus og udefaciliteterne i Svanninge Bjerge.

