
Fag & indhold på AtoB  



Alle elever har individuelle forløb. 
Nogle har indhold, hvor det 

handler om mestringsstrategier & 
positive oplevelser med et 
ungdomstilbud. Andre har 

praktikforløb eller fag som fx 
engelsk eller gaming. Andre har 

sær-interesser, som de bliver 
undervist i.

Din hverdag på AtoB

Hvordan fungerer mit skema?

Din primære vil hver uge sørge for, 
at du (og/eller dine forældre) får dit 
skema. I aftaler selv, om det er på 

print, på et billede eller andet. 
Som udgangspunkt er dit skema 
fast, men der kan alligevel være 
ændringer som du skal kende.

Hvem bestemmer indholdet?

Din primær og dig taler om, hvilket 
indhold, der er det rigtige for dig. 

På AtoB gør vi meget for 
imødekomme dine ønsker - også 
selvom det er fag eller indhold, vi 

ikke normalt har. 

Hvad kan jeg vælge? Kan jeg ændre i mit skema?

Dit grundskema bliver lavet 2 
gange årligt for perioderne: 

August-december, december-juni. 
Hvis du starter dit forløb i fx 
oktober, vil dit indhold blive 

justeret herefter.
Der kan altid, i samarbejde med din 

primær, ændres på indhold.

Alle elever på AtoB har deres eget individuelle skema med overblik over ugens dage og indhold eller fag. 
Hvis du har planlagte hjemmebesøg, står det også i dit skema. 

I skemaet kan du også se, hvem du er sammen med af undervisere og primære og hvornår og af hvem, du 
bliver hentet og kørt hjem.  



Obligatoriske fag på 
AtoB

For dig, der går på en STU på AtoB, er der en række 
obligatoriske forløb og fag, som du på et tidspunkt skal deltage 
i. For mange elever er de obligatoriske forløb noget, der foregår i 
den sidste periode af STU’en. 
For alle elever gælder det, at vi støtter dig i forløbet og 
tilrettelægger det, så du kan være med. Du er altid hjulpet med 
1:1 støtte, når du har brug for det. 

Obligatoriske forløb:

● Psykoedukation og træning i hensigtsmæssige strategier 
● Medborgerskab
● Sundhedsfag

Derudover er alle elever en del af ungemiljøet på AtoB. Her er 
altid medarbejdere til at støtte, guide og hjælpe alle elever til at 
føle sig godt tilpas i det fælles ungemiljø. 



Fag & indhold

På de følgende sider kan du læse om, og få ideer til, hvilket indhold og hvilke fag, du kan have på sit skema. 
Hvis du har ønsker eller interesser, der ikke står her, vil vi meget gerne undersøge, om vi kan få dine ønsker om indhold på dit skema. 

Husk; du kan altid, i samarbejde med din primær, ændre ting på dit skema, hvis ikke det fungerer for dig.



Selvudvikling, selvstændighed & ungemiljø

ADL - almindelig daglig livsførelse

ADL er især med fokus på at flytte 
hjemmefra. Her taler vi om alt det, 
der følger med ved at bo for sig selv. 
Det er alt fra praktiske ting, som fx 
daglig husholdning og hvordan, du 
får en struktur i dit hjem til, hvordan 
du bruger nemid, booker lægebesøg, 
forvalter din egen energi eller fx 
hvordan du indretter en bolig eller 
tager imod gæster.
ADL kan være både et individuelt 
eller et fælles fag.

Psykoedukation & social træning 

Via Psykoedukation opnår du 
hensigtsmæssige strategier til din 
hverdag. Det kan fx. være at lære at 
balancerer den energi, du har, eller 
at træne sociale teknikker i samspil 
med andre unge på AtoB.
Til en start er det individuelt, om 
psykoedukation foregår i en fast 
ramme  i dit skema eller løbende 
med din primære. 
Når du er klar, vil du deltage i 
psykoedukation i en fælles ramme 
med andre elever, altid støttet af 
faste medarbejdere.

Medborgerskab

Medborgerskab er et fællesfag, hvor 
du sammen med andre elever bliver 
undervist i, og præsenteret for, 
emner om det at være borger i et 
demokratisk samfund. Det kan fx. 
være valg og demokrati, dine 
rettigheder som borger, andre 
nationer og samfundsproblematikker 
samt besøg på relevante 
kulturinstitutioner eller 
arbejdspladser.



Mental og fysisk sundhed 

Bevægelse i sundhedsfag

Bevægelse og idræt kan være alt 
lige fra eksempelvis en gåtur eller 
cykling til ture i skoven eller 
gymnastik. 
Alle aktiviteter bliver gennemgået 
med dig, og der vælges aktiviteter ud 
fra, at det er noget, du kan være med 
til. Hvis du har særlige interesser for 
bevægelse, fx cykling, kan du også 
have det på dit skema. 

Mental trivsel i sundhedsfag

Sundhedsfag handler om din 
sundhed, og om hvordan både din 
krop og dit sind trives bedst. Du 
lærer fx. om, hvordan søvn, kost og 
bevægelse påvirker din trivsel, og 
hvordan du kan bruge denne viden 
til øget trivsel; både fysisk og 
psykisk.
Sundhedsfag er et obligatorisk 
fællesfag, alle deltager i, på et 
tidspunkt gennem tiden på AtoB.

Madlavning

Madlavning er for dig, der enten vil 
lære at lave mad eller dig, der gerne 
vil arbejde mere med madlavning, 
end det, du allerede kan. For nogle 
er madlavning også et fag, der er 
hyggeligt og sjovt at beskæftige sig 
med. Der arbejdes med at finde 
opskrifter, indkøbe råvarer og lave 
den ret, du sammen med din lærer 
finder frem til. 
Madlavning kan være både et 
individuelt fag eller et fælles fag.



Eksempler på 
aktiviteter i 
bevægelse & idræt

Bevægelse og idræt planlægges med udgangspunkt i dig og de 
andre, der deltager. Der bliver aldrig planlagt aktiviteter, som det 
ikke er muligt for dig at deltage i. 

Aktiviteter kan fx være:

● Cykle ture i naturen
● Dyrke yoga
● Gå op på Amager bakke
● Spille kongespil
● Tage i skoven og lufte hund
● Spille bordtennis



Fagfaglige fag med mulighed for eksamen

Samfundsfag Filosofi Historie

Mange elever kommer med et ønske om at tage eksamen. Niveau og undervisning bliver tilpasset dig, enten i 1:1 
undervisning eller med enkelte andre elever, som du har det godt med. Du aftaler selv med din lærer, om du vil have 
lektier for og tempo samt niveau kan altid justeres. 
Forløbet handler også om, at du vænner dig til, og bliver tryg ved, at være i en undervisningsramme. Eksamen er på 
enten folkeskole- eller HF-niveau.
I praksis er du tilmeldt HF eller VUC i eksamensfag, mens selve din undervisning bliver faciliteret på AtoB. For nogle 
elever giver det også mening at øve sig i selvstudie via online-undervisning med støtte fra AtoB.

Dansk

Matematik

Engelsk

Japansk

Samfundsfag

Religion

Geografi

Biologi

Filosofi

Dit eget ønske om eksamensfag?



Forberedelse til 
eksamen

Hvis du gerne vil tage eksamen, hjælper vi dig med at blive klar. 
Både med dit faglige niveau, men endnu vigtigere med at blive 
klar til at være i eksamenssituationen. 
Vi støtter dig hele vejen, og vi har gode erfaringer med at træne 
eksamenssituationen med vores elever. 
Mange af vores elever, der har mange års skolefravær bag sig, 
får taget deres ønskede eksamener med vores hjælp.

Hos AtoB…

● Træner du eksamenssituation i trygge rammer på AtoB
● Besøger du eksamens-stedet med din primære inden 

eksamen
● Kan du have din primære med til eksamen som tryghed
● Bliver du sikker i det faglige stof, som du skal op i



Kreative moduler

Håndværk & design

Håndværk & design er kreative 
aktiviteter, som fx sy, male, tegne, 
ler, smykkeværksted og andre 
kreative processer. 
Der er mange muligheder, og vi 
hjælper dig med at finde det, som du 
kan lide at lave.
Håndværk og design er som 
udgangspunkt et fælles fag, men 
nogle elever har løbende kreative 
aktiviteter, som de også laver 
individuelt.

Musik & sang 

Musik og sang er både for dig, der 
aldrig har spillet et instrument eller 
dig, der gerne vil arbejde mere med 
det, du allerede kan. Du kan blive 
undervist i guitar og klaver, arbejde 
med noder, sange eller musikstykker 
- enten nogle, du allerede kender 
eller nye, som du bliver præsenteret 
for. 
Du kan også have sang og 
sangtræning som en del af et 
musikforløb.

I stemme og kropstræning lærer du 
teknikker til hvordan, du bruger din 
krop og stemme til at udtrykke det, 
du gerne vil. Det kan også være 
konkrete øvelser til, hvordan du fx 
taler tydeligt, når du skal tale med 
folk, der ikke kender dig. 
Indholdet planlægges sammen med 
dig og med hensyn til, hvad der er 
trygt for dig at være i.
Faget er som udgangspunkt et 
individuelt fag.

Stemme- og kropstræning 



Natur & dyr

Naturfag

Naturfag lærer dig om naturen, og 
hvordan du bruger den i din fritid. 
Der er mulighed for at beskæftige 
sig med dyr, natur og der vil være 
ture ud af huset. Du kan selv være 
med til at bestemme, om der er 
steder, du gerne vil til eller særlige 
emner inden for området, du gerne 
vil lære om. 
Naturfag kan være både individuelt 
eller med andre elever.

Gartner-modul og evt. praktik

Gartner-modulet lærer dig om 
planter i danske haver og anlæg. 
Du kan kombinere gartner-modulet 
med en praktikplads via AtoB. 
Praktik kan være lige fra 2 timer 
ugentligt til faste dage om ugen.

Brunch ved middagstid

Indsæt din tekst her Indsæt 
din tekst her Indsæt din tekst 
her 



Gaming & E-sport

I Gaming & E-sport kan du både 
spille ‘for sjov’ eller vælge at blive 
trænet i at oparbejde yderligere 
kompetencer indenfor forskellige 
spil. 
Du bliver undervist i at identificere 
dine styrker og svagheder samt 
udvikle strategier og analysere 
modstanderne. 
Du vil, hvis du har lyst, have 
mulighed for at deltage i kampe og 
turneringer sammen med din træner. 

Gaming & E-sport



Kultur & kunst

Japansk sprog & kultur

Japansk sprog og kultur er for dig, 
der gerne vil lære japansk. 
Undervisningen foregår med en 
vekslen mellem japansk sprog og 
læren om den japanske kultur. 
Japansk er som regel et individuelt 
fag.

Kunst, museer & byen

På kunst, museer & byen vil du stifte 
bekendtskab med kunst og tage på 
besøg på forskellige danske museer. 
Det kan både være i København eller 
andre byer. Du kan selv være med til 
at vælge, hvilke emner og museer, I 
skal besøge. Du vil sammen med din 
lærer finde ud af, hvad der 
interessant for dig og hvad, du gerne 
vil opleve. 
Kunst, museer & by kan både være 
individuelt indhold eller i mindre 
hold.



Praktikforløb og arbejdsmarkedsrettede forløb

Samfundsfag Filosofi Historie

Nogle elever er nysgerrige på egne evner og interesser, der er rettet med ønsket om fremtidig beskæftigelse. Det kan 
fx. være mekaniker, gartner eller design. I de tilfælde går vi sammen med eleven på opdagelse i at øge muligheden for 
beskæftigelse inden for faget med træning via praktik, der understøttes af supplerende undervisning, psykoedukation 
samt viden om, og træning i, strategier ift. hverdags-struktur og livsførelse. 
Vi arbejder på at skabe netværk til arbejdspladser, som kan være potentielle samarbejdspartnere for eleven på 
længere sigt. Her vil AtoB støtte eleven i at nedbryde barrierer ift. at indgå på arbejdspladsen. Det kan fx. være 
hvordan eleven kan indgå i frokostpauser, hvilke behov eleven har for at vaske hænder, have sit eget skab og få 
indarbejdet en struktur på arbejdspladsen, så der er så få ting som muligt, som står i vejen for at indgå i, og udføre det 
stykke arbejde, som eleven gerne vil. 

Dyrehold

Restaurationsbranchen

Gartner og grøn pleje Autoværksted

Teknik 

Smykkeværksteder

Design

Dit eget ønske om praktikplads?

It & Tech



Også en del af at være på AtoB

Frokost

På AtoB serveres der hver dag 
frokost kl.12. 
Mange elever har ønsker til 
individuelt mad. Det kan fx være 
vegetarmad eller bestemte retter, 
som du gerne vil have. Vi 
imødekommer ønsker til mad, 
indenfor rimelighedens grænser og 
det er derfor ikke alle, der spiser det 
samme.
Udover frokost kan du altid gå i 
køkkenet og få frugt, snacks, te, 
kaffe, saft og andre mellemmåltider. 

Ungemiljøet på AtoB

En del af at være på AtoB er 
ungemiljøet, som foregår løbende, fx 
til frokost. 
Hver uge har vi fredagshygge efter 
frokost. Her spiller vi fx spil eller 
snakker. Det er også ok, at du sidder 
med din telefon eller andet, som du 
slapper af med. Alle elever bliver 
støttet i at være i det fælles 
ungdomsmiljø. Ungdomsmiljøet på 
AtoB består af max 10 unge og 
dertil medarbejdere. 

Hjemmebesøg

Nogle elever har faste hjemmebesøg 
i skemaet, mens andre får 
hjemmebesøg på udvalgte dage. Det 
kan fx være dage, hvor du har sovet 
dårligt, så din energi ikke er til at 
komme ud af døren.
Der kan nogle dage være gode 
grunde til et hjemmebesøg, så din 
energi bliver brugt rigtigt. 
Hjemmebesøg bliver aftalt med dig 
og/eller dine forældre.



Hvad sker der nu?

Din primær vil tale med dig om, hvad du kunne tænke dig 
af indhold i dit skema. 
Husk, at hvis du har særlige ønsker til indhold, som ikke er 
beskrevet her, kan det ofte lade sig gøre alligevel.
Hvis du ikke kan vælge, eller synes, at det er svært at finde 
ud af, hvad der skal i dit skema, vil din primær hjælpe dig. 

For mange elever handler starten på AtoB ofte om at være 
på til stede, men uden at have fag eller bestemt indhold. 
Her er du og din primær sammen, og din primære vil sørge 
for, at du ved. hvad du skal. 

AtoB Copenhagen
Tlf +45 81724482

Web: www.atob-cph.dk


