
Bilag 1.  
Tidligere evaluering:  
 
 
 
Identitet 
Struerskolen blev grundlagt i 1955 og ligger centralt i Struer tæt på station, strand, biograf, 
svømmehal, idrætshal og det naturskønne Klosterheden skovdistrikt mv. Struerskolen 
prioriterer sundhedsfremme og trivsel via madlavning, motion og bevægelse, som skal 
bidrage til en generel følelse af velvære og øget livskvalitet. Struerskolen tilbyder mange 
kreative fag, der udover at udvikle elevens faglige kompetencer samtidig skal styrke 
sammenholdet eleverne imellem og deres forhold til lærerne. Der arbejdes ud fra idéen 
om, at den personlige udvikling opstår i balancen mellem teoretiske og kreative fag. 
Eleverne lærer at klare sig selv via kyndig og omsorgsfuld lærervejledning og i samspillet 
med skolens øvrige elever. 
 
”Praksisorienteret undervisning gør det langt nemmere at fange eleven midt i en succeshistorie, der kan danne 
grundlag for en konstruktiv og positiv vejledningssamtale, hvor eleven er deltagende og interesseret. 
Vejledningen finder altså også sted sporadisk, og ikke kun på et skemalagt tidspunkt på et vejlederkontor.”  

Lærer på Struerskolen, maj 2010 
 
Karakteristika 
 
”De ophold, man kommer på i forbindelse med brobygning, er virkelig spændende, og de kreative fag er sjove 
og en dejlig pause fra dansk og matematik. Sammenholdet og det sociale er helt klart også noget af det bedste.”  

Elev på Struerskolen, maj 2010 
 
Pædagogik 
Skolen fokuserer meget på at være praktisk i sine metoder overfor eleverne, og man søger 
at opmuntre og anerkende eleverne, så de kan få succeshistorier og succesoplevelser, der 
kan styrke deres selvtillid og selvværd. Den succes og glæde, de oplever i de praktiske 
fag, har ofte direkte effekt på, hvordan de klarer sig i de boglige fag. En stor del af 
undervisningen centreres omkring at fremme elevernes udvikling via motion og viden om 
ernæring og madlavning. Lærerne søger at sammensætte eleverne så forskelligt som 
muligt, så eleverne også socialt indgår i læringssituationer, der samtidigt kan støtte deres 
faglige udvikling. Eleverne tager aktivt del i lærerprocesser og fastsætter i samarbejde 
med lærerne personlige og faglige mål for skoleopholdet, hvorved eleverne lærer at 
forholde sig til egne læringsstile samt opfordres til ansvarlig medinddragelse. De 
pædagogiske rammer skal grundlæggende sikre åbenhed, tillid og tolerance som bidrager 
til trygt og socialt miljø. 
 
En relativt stor del af undervisningen på Struerskolen finder sted i praksissammenhænge. For manges 
vedkommende er det den teoretiske undervisning, der har dannet basis for en lang række mindre gode 
oplevelser. Ved at tage udgangspunkt i det praktiske undgås de blokeringer nogle elever har tillært sig, hvilket 
medfører, at eleverne har en meget mere åben og fordomsfri tilgang til undervisningen. 

Lærer på Struerskolen, maj 2010 
Læringseffekt 
Kostskoleformen er meget gavnlig i forhold til elevernes generelle dannelse, da elever og 
lærere interagerer på alle tidspunkter af døgnet, og derfor bliver mange situationer løst 
og/eller adresseret øjeblikkeligt. Eleverne føler herved den nødvendige støtte fra lærerne, 
og samtidig opfordres de til at agere så selvstændigt som muligt og at tage ansvar for dem 



selv ved, at skolen fx ikke har særlig mange regler, der skal overholdes. Sammenholdet 
med de andre elever samt skolens generelle fokus på vejledning i fremtidsønsker og 
uddannelsesmuligheder har en styrkende effekt på elevernes selvtillid med henblik på et 
positivt skridt fremad efter opholdet på Struerskolen. Struerskolen har opstillet 5 
målsætninger:  
Den unge skal udvikle personlige, sociale og faglige kompetencer ift. uddannelse og 
arbejde / Den unge skal kende til sund levevis /Den unge skal styrkes ift. en aktiv og 
selvstændig voksentilværelse / Den unge skal opnå indsigt i egen identitet / Den unge skal 
opnå livsoplysning og dannelse. 
 

 

 
 
Uddannelse, idræt & kultursamarbejde: UCH (udslusning), praktiksteder som fortrinsvis 
ligger i Struer/Holstebro/Lemvigområdet. Foreninger og sportsklubber i Stuer og Holstebro. 
Foreningsfælleskabet Ligeværd, Virksomheder, Kommuner,  
Info: http://www.struerskolen.dk/ Struerskolen, Vesterled 7, 7600 Struer, Tlf.: 97 85 08 22 
E-mail: post@struerskolen.dk  
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Skoleopholdets	  betydning	  for	  eleverne	  personligt?	  
NB!	  Denne	  figur	  indeholder	  ikke	  data	  fra	  elever	  på	  LivsTlslinien!	  	  

Jeg	  er	  mere	  målreVet	  

Jeg	  har	  større	  livsforståelse	  

Jeg	  er	  mere	  selvstændig	  

Jeg	  har	  leVerer	  ved	  at	  
vælge	  uddannelse	  eller	  
arbejde	  
Jeg	  har	  større	  chance	  for	  at	  
gennnemføre	  uddannelse	  
eller	  arbejde	  
Jeg	  har	  leVere	  ved	  at	  skabe	  
sociale	  netværk/kontakt	  Tl	  
andre	  
Andet	  


