Grundlag for fremtidig DKO kostskole
Det Kongelige Opfostringshus
Det pædagogiske og økonomiske grundlag for videreførelsen af Det Kongelige Opfostringshus og
Den Thorupske Stiftelse.
HVEM ER VI:
Det Kongelige Opfostringshus er en selvejende institution med en 251-årig historie bag sig og en
tilsvarende fremtid for sig.
Vi er Danmarks smukkest beliggende kostskole, hvor bygningerne nylig har gennemgået en total
renovering.
Vi er en kostskole for 40 elever, og en dagskole for 50 elever.
Vi tilbyder solid faglig undervisning med det højest opnåelige eksamensresultat som pejlemærke.
Eleverne tilbydes i samarbejde med vores samarbejdspartnere inden for erhvervsliv og udenlandske
uddannelsesinstitutioner individuelle uddannelsesforløb svarende til elevens evner og muligheder.
Eleverne optages af skolens optagelsesudvalg på grundlag af en personlig samtale og en prøve i en
række fag og om den unges almene viden.
En af Det Kongelige Opfostringshus’ fornemmeste grundstene er, at det primært er elever af enlige
forsørgere der optages; og skolen medvirker desuden meget gerne til at skabe mønsterbrydere.
Vi tilbyder skolegang fra 6. klasse.
HVAD LÆGGER VI VÆGT PÅ:
Et åbent og trygt miljø, hvor den enkelte behandles med respekt, omsorg og ligeværd.
Denne indstilling gælder også i kontakten med elevens familie og pårørende.
Undervisningen er med udgangspunkt i Folkeskolens læseplaner med samme timetal, fagrække og
fælles mål.
Fritiden er sammensat af fælles pligter, strukturerede tilbud og fri tid.
Der er klare og tydelige rammer for døgnrytmen.
Der er en omgangstone, hvor den gensidige respekt for den enkelte er ledetråden
Der serveres sund økologisk kost.
HVORDAN GØR VI:
Der udarbejdes for den enkelte elev en individuelt tilrettelagt handleplan, hvor mål og metode er
beskrevet.

Handleplanen udarbejdes sammen med eleven.
Skolens personale er sammensat af lærere, pædagoger og andet personale, hvor lærerne er
ansvarlige for undervisningen og pædagogerne for kostskolerytmen.
Skolen har en uddannelsesvejleder, som koordinerer arbejdet med eleven om det videre skoleforløb
samt erhvervskarrieren.
Skolen har en aktiv bestyrelse og skolekreds som sikrer, at Det Kongelige Opfostringshus’ mission
og vision videreføres i overensstemmelse med fundatsen i en nutidig ånd.
FINANSIERING:
Driften finansieres på de i Loven om Friskoler gældende vilkår.
Den 5. oktober 2004

