
Rekruttering af kursister til handicaphold ‘Aftenskole Sydhavnen’ 
 

Vi ønsker at udvikle en aftenskole for alle Københavns borgere. Uanset om de er handicappede, 

om de bor i Sydhavnen eller et andet sted i København.  

 

Men - vi vil gøre en særlig indsats for at involvere/rekrutter og rumme nogle af de borgere, som 

traditionelt set ikke selv er opsøgende overfor eller deltagende i de mange spændende 

aftenskoletilbud, der allerede forekommer i eksisterende aftenskoler. Derfor ønsker vi at 

eksperimentere med at udbyde en række såkaldte handicaphold.  

 

Efter samtaler med KFF er vi blevet bedt om at fremkomme med et realistisk/ambitiøst mål ift. 

oprettelse af aftenskolehold.  Det er muligt, at vi ikke formår at komme helt i mål med vores 

ambitioner, men vi vil bestræbe os på det.  

 

Rekruttering af kursister til handicapholdvil blive gennemført via et tæt samarbejde med 

væresteder, botilbud, boligselskaber, handicaporganisationer, sociale tilbud, kulturhus, 

Områdefornyelse, Lokaludvalg, mv.    

 

I den forbindelse er SydhavnsCompagniet en central aktør, idet der her tilbydes sociale- og 

beskæftigelsesfremmende aktiviteter målrettet udsatte borgere i lokalområdet. Derudover har de 

blandt andet også en række nøgleklubber samt anonym rådgivning. Derudover driver de Det 

Gamle Posthus – et frivillighus fyldt med diverse aktiviteter. SydhavnsCompagniet er indstillet på 

at støtte op om vores nye aftenskole, og organisationen anser det som et spændende 

udviklingssamarbejde ift. målgruppen af borgere, der befinder sig i en udsat situation. Dertil 

kommer, at der i Sydhavnen er to andre væresteder - hhv. Pegasus og Cafe Rose - og bydelen 

rummer skæve boliger samt diverse botilbud.   

 

Til ovenstående hører tillige, at den gamle bydel i Sydhavnen har en fortrinsvis stor andel af 

borgere, som har det svært (socioøkonomisk ringe stillet ift. gennemsnittet i København). I denne 

målgruppe er der mange, som ikke anvender de sociale værestedstilbud, og heller ikke anvender 

Københavns mange aftenskoletilbud. Her forekommer der således at være et stort potentiale og 

behov, som vi ønsker at være opsøgende på.  

 

SydhavnsCompagniet, der har været aktiv i Sydhavnen i knapt 20 år, har etableret et solidt og tæt 

samarbejde med en række andre organisationer, der ligeledes er i kontakt med målgruppen og 

derfor også vil kunne inddrages i rekruttering af kursister. Det er fx de almene boligforeningers 

boligsociale indsatser, Sundhedsforvaltningen i Københavns Kommune og en række frivillige 

organisationer, der ligeledes har aktiviteter i Sydhavnen (jf. ovenstående). 

 

Beskrivelse af kursister med særlige behov for handicaphold 

Det er vores mål, at tilbyde holdforløb for fysiske og psykiske handicappede. Vi er dog ikke 

interesseret i at begrænse vores handicaphold til udelukkende at rumme fysisk handicappede 

personer. En stor del af de mennesker, som er målgruppen for Aftenskolen Sydhavnens 

handicaphold, kan defineres som omfattet af betegnelsen socialt udsatte voksne. De er 



kendetegnet ved at have en lang række sociale problemer, isoleret, marginaliseret og desuden er 

de kendetegnet ved at være psykisk sårbare. 

 

Socialt udsatte voksne kan have sociale problemer, fx. som følge af gentagne nederlag i skolen, på 

arbejdsmarkedet – endvidere sociale belastninger i familielivet grundet skilsmisse, dårlige 

opvækstvilkår, manglende voksenkontakt, manglende omsorg og misbrugsproblemer. Disse 

livsomstændigheder har for mange af Sydhavnens borgere medført, at de er psykisk sårbare i 

varierende grad, i form af følsomhed i forbindelse med såvel følelsesmæssige, sociale og faglige 

krav. De almenmenneskelige udfordringer tager sig ofte langt større ud for psykisk sårbare og 

socialt udsatte. 

 

Hold som PC-, krea-, smykke-, læder- og handyværksted er kursusaktiviteter som 

SydhavnsCompagniet brugere bl.a. efterlyser mere af. Samtidig efterspørger de, at 

kursusaktiviteterne bliver udbudt i et trygt og afgrænset rum, der kan tilgodese den enkelte 

deltagers behov for herved at åbne for personlig udvikling. Vi ser, at der bliver taget hensyn dels til 

individuelle indlæringsvanskeligheder dels til behov for særlig opmærksomhed og relationer, hvor 

kursisterne bliver mødt af kreative undervisere, som kan hjælpe den enkelte kursist med at få 

åbnet op for såvel kreative evner, alternative fortællinger som handlemuligheder. 

 

Kursisterne på handicapholdene omfatter fortrinsvis mennesker, der er modtagere af 

førtidspension, kontanthjælp eller deltagende i et ressourceforløb.  

 

Vores optimistiske tilgang ift. at oprette så mange handicaphold beror endvidere på at vi agter at 

søge om opstartsmidler til aftenskoler, når vi er blevet annerkendt som en aftenskole. Med disse 

midler forventer vi en bred lokal opbakning til at oprette et et spændende udviklingsprojekt.  

 

 


