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Kort om Botilbuddet Ungdomshøjskolen PTG
Praktisk Teoretisk Grunduddannelse | Skorkærvej 8 | 6990 Ulfborg
Godkendt som §107 botilbud og §66 stk. 5,
§ 76 efterværn, for unge 18-24 år
Målgruppe
Unge med omsorgssvigt, opmærksomhedsforstyrrelse,
udviklingsforstyrrelse,
stressbelastning eller tilknytningsforstyrrelse, heraf
lettere misbrug, diagnoser eller formodninger
herom.

Social diversitet og stærke programmer
Botilbuddet Ungdomshøjskolen PTG har eksisteret
siden 1999 – et botilbud og Ungdomshøjskole i ét.
Det betyder at mangfoldigheden er stor blandt
vores unge, da både kulturer, baggrunde og
livshistorier er meget forskellige.
Den brede mangfoldighed kombineret med
stærke programmer og det sunde ungdomsmiljø
sikrer nogle unikke udviklingsrammer, som alle
unge med særlige behov fortjener at afprøve.

Der er to elevgrupper på PTG
•
•

10 pladser til unge med særlige behov
(henvist efter §107 eller §76)
15 pladser til velfungerende unge.
(Scholarship-elever)

Scholarship-eleverne bidrager med deres
personlige overskud, deres positive livsindstilling
og sunde reaktion på omverdenen. De har visioner
for fremtiden til stor inspiration og motivation for
den samlede gruppe.
De udgør en uundværlig styrke for miljøet på PTG.
De er medansvarlige for at programmerne
gennemføres, at alle kommer op om morgenen, at
der altid er nogen at snakke med og at stemningen
er god.
Begge elevgrupper lever og bor sammen med
samme rammer og muligheder og er dermed
medskabere af hinandens udvikling og læring.

Socialpædagogiske
metoder sikrer, at de
unge afprøves og udfordres ift. individuelle
handleplaner.

Afklaring ift. fremtidige behov
PTG er særlig tilrettelagt til unge som har brug for
et miljøskifte eller blot nye udfordringer.
Ungdomsmiljøet
og
hverdagen
rummer,
inkluderer og udvikler vores unge. På PTG bliver
man afklaret ift. fremtidige behov og
selvstændighed.
Ligeledes sikres trygge rammer og tætte relationer
de unge og personalet imellem for at sikre den
enkeltes udvikling og trivsel.
PTG er også skræddersyet til unge som overgår fra
eller vokser ud af deres opholdssted, men som
stadig har brug for en mellemstation, for at udvikle
sig yderligere inden det endelige spring til en
selvstændig tilværelse eller anden afklaring for
fremtiden.

Uddannelse og beskæftigelse
Dagskolen på Tvind er værter for vores unges
beskæftigelse og uddannelse. Her tilbydes bl.a.
FSA / FS10 eksamen, HF enkeltfag, STU forløb
(mekaniker, værksted, tømrer, køkkenlinje og skov
og park), ressourceforløb, danskundervisning for
udlændinge og en masse andre praktiske og
kreative linjer. Dagskolen og PTG er naboer og
tætte samarbejdspartnere. Alle vores unge er i
beskæftigelse eller under uddannelse.

Kontakt os gerne for yderligere oplysninger
Afdelingsleder Dennis Thiesen
tlf. 29 46 63 24
dennis@ptg.dk
Karin Overgaard
tlf. 23669949
karin@ptg.dk

Erfarne medarbejdere som ikke giver tabt
Derudover har PTG en lærestab med mangeårig
erfaring
og
bred
faglighed
indenfor
socialpædagogik og undervisning.

www.ptg.dk

Oversigt over skoleåret 2017 – 2018
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En almindelig uge på Dagskolen
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Morgensamlingerne tager udgangspunkt i månedens
overskrift og er fælles for alle elever. Her behandles
mange spændende emner, og her er plads til stort og
småt, både lokale og globale fænomener.
Studier efter egen plan tager udgangspunkt i elevens
Uddannelses- og Udviklingsplan og kan indeholde både
praktisk og teoretisk undervisning og læring. Der er
mulighed for at studere på forskellige niveauer: fx
FSA (9. kl.), STU, HF enkeltfag eller ”Introduktion til
Danmark” (for flygtninge).
Kurserne er fællesundervisning i et emne som relaterer sig
til månedens overskrift. FN’s Global Goals for Sustainable
Development er den røde tråd i gennem kurser og
månedsoverskrifter i dette skoleår.
Madum Bæk Naturprojekt finder sted hver onsdag.
Projektet er et pædagogisk eksperimentarium hvor lærere
og elever i fællesskab skaber indholdet, inspireret af
naturen, vind og vejr, og projektmagernes kreative indfald
og idéer.
Ekskursionerne ligger på onsdage, og planlægges sådan at
de passer til månedens tema, eller ift. anden undervisning,
fx samfundsfag, geografi eller historie.

Kulturaften

Månedsoverskrifter
August

Sport, sund livsstil og
Tvind klar til OL
September Vores klode og
bæredygtig udvikling
Oktober
Klimakonference i
Lindersvold
November COY13 i Bonn og
Efterårskoncert
December Brændpunkter i
verden før og nu
Januar
International
kulturmåned
Februar
Fort Europa og
verden
Marts
Studierejse / Projekt
med unge
April
Foredragsturné &
Klar til eksamen
Maj
Fredskonference &
Sommerteater
Juni
Sommerteaterstævne
og skoleafslutning

Sport foregår på Tvind, enten i sportshallen, på
boldbanerne eller i fitnesscenteret. Nogle gange tager vi i svømmehallen.
Musik er et tilbud for de elever som ønsker at lære at spille sammen i et band.
Statusmødet er en god afslutning på ugen hvor resultater
gøres op, og planen for næste uge aftales.

AUGUST 2017

UGE *32*33*34*35

Sport, sund livsstil og Tvind klar til OL
”OL på Tvind” er et af de absolut store højdepunkter i vores skoleår. Tvind er værter for
dette kæmpestore arrangement hvor børn, unge og voksne fra tvindskoler fra hele
Danmark kommer til Tvind for at dyste i cirka 70 forskellige discipliner. Vi bruger måneden
på at komme i form og har fokus på sund livsstil både i teori og praksis.
Til OL er vi på samme hold som Nordjylland, Bustrup, Christianshede og Peterslyst.

Faglig fokus
•
•
•
•
•
•
•

Biologi: At være i god form
Biologi: Livets historie & Evolution
Biologi: BIP test og kondital
Biologi: Økosystemer
Biologi: Menneskets biologi
Samfundsfag: International Youth Day
Dansk: Intensivt kursus for nybegyndere

MULIGE BESØG / EKSKURSIONER

• Kanotur i Hover Ådal med besøg af
Lyngsmosefæstningen
• Moesgård Museum: ”Rejsen”
EMNEUGE / STORKURSUS

• Fælles OL-træning med de andre skoler
på holdet.
• Tvind klar til OL: ”OL camp” og alle
baner klar. OL café klar.
• Madum Bæk Naturprojekt: Træhytten
gøres klar til efterårets kurser

Global Goals kurser
• #3 Good health and well-being
• #6 Clean water and sanitation

SEPTEMBER 2017

UGE *36*37*38*39*

Vores klode og bæredygtig udvikling
Efterårets program fokuserer i høj grad på klimaforandringerne. I denne måned starter en
kursusrække om livet på kloden og de udfordringer og målsætninger som FN har opstillet
for at passe på naturen og menneskerne: The Global Goals for Sustainable Development.
Med udgangspunkt i Madum Bæk Naturprojekt er vi værter for ”Naturens Dag” for lokale
skolebørn, og laver aktiviteter langs bækken eller i æbleplantagen.
I denne måned starter vi også op arbejdet med at samle penge ind til vores studierejse til
Rumænien.

•
•
•
•

Faglig fokus

Global Goals kurser

Kemi: Grundkursus
Geografi: Kredsløb & Bæredygtighed
Fysik: Elektricitet & Energiforsyning
Samfundsfag: Verdenshandel,
handelsaftaler og TTIP

• #8 Decent work and economic growth
• #12 Responsible consumption and
production
• #14 Life below water
• #15 Life on land

EMNEUGE / STORKURSUS

• Hope Café – vi tjener penge til AIDSprojekter i Zimbabwe
• Madum Bæk Naturprojekt:
”Naturens Dag” uge for lokale skoler
MULIGE BESØG / EKSKURSIONER

• Deltage i uddeling af Verdens Bedste
Nyheder om 2030 målene
• Arrangere Naturdag for lokale børn
• Udflugter til Elmuseet & Stenomuseet

OKTOBER 2017

UGE 40*41*42*43*

Klimakonference på Tvind
Vi rejser til et børnehjem i byen Deva i Rumænien og vi nyder naturen i Ungarn. På
børnehjemmet arbejder vi som frivillige til gavn for de børn og unge, der bor der. Den
globale opvarmning kommer til at have store konsekvenser for mennesker og livet på
jorden som vi kender det. De klimaforandringer som allerede er i fuld gang, rammer først
og fremmest jordens fattige, selv om det ikke er dem, som har lukket det CO2 ud, som er
årsagen til den globale opvarmning. Omstillingen til 100 % vedvarende energi er en af
vores tids største udfordringer. Vi forbereder os på at tage til ungdomskonference om
klima i Bonn, COY13.

Faglig fokus
• Dansk / Matematik / Engelsk:
Grundkursus ”Klar til FSA eksamen”
• Samfundsfag: Politik, magt,
beslutningsprocesser og demokrati
MULIGE BESØG / EKSKURSIONER

• Besøg af efterskoler: temadage om
bæredygtig energi og
klimaforandringerne
• Udflugt til Bork havn og se ”sort sol”
• Udflugt til Nordvestjysk Folkecenter for
vedvarende energi
EMNEUGE / AKTIONER

• Forberede ”Klimakonference på Tvind”
• Forberede ”Skolernes motionsdag” for
børn fra Staby skole
• Madum Bæk Naturprojekt:
Anlægge sø mellem skov og eng

Global Goals kurser
• #7 Affordable and clean energy
• #11 Sustainable cities and communities

NOVEMBER 2017

UGE 44*45*46*47*

COY13 konference i Bonn og Efterårskoncert
Vi tager på forlænget weekend til Bonn, Tyskland i uge 44 i forbindelse med
klimatopmødet COP23 konferencen. Vi vil deltage i workshops om klima og bæredygtig
livsstil til COY13 ungdomskonferencen, som finder sted lige op til klimatopmødet. Vi vil
også besøge Köln og besøge ungdomsprojekter og kulturinstitutioner der.
I uge 46 deltager vi i Efterårskoncerten med en forestilling vi selv har sammensat, med
poesi, musik og kunst inspireret af de klima-aktiviteter vi har deltaget i.

Faglig fokus
• Dansk / Matematik / Engelsk:
Grundkursus ”Klar til FSA eksamen”
• Samfundsfag: Klimaforandringerne årsager, konsekvenser og muligheder
• Performing Arts: Musik, dans og poesi
BESØG / EKSKURSIONER

• Deltagelse i COY13 klimakonference i
Bonn, Tyskland
• Besøge ungdomsgrupper og
kulturinstitutioner i Köln
EMNEUGE / AKTIONER

• Efterårskoncert i Juelsminde
• Madum Bæk Naturprojekt:
Anlægge sø

Global Goals kurser
• #13 Climate action
• #5 Gender equality

DECEMBER 2017

UGE 48*49*50*51*52*

Brændpunkter i verden – før og nu
De konflikter vi ser i verden i dag er ikke opstået ud af den blå luft. Det handler ikke om, at
diverse statsledere lige pludselig kaster deres lande ud i krige på grund af religiøse eller
nationalistiske årsager. Det handler ofte om adgang til oliekilder, vand eller andre
naturressourcer. Der er også nogle historiske årsager til, at der er krige. Det tager vi os tid
til at studere nærmere i december måned. Vi spørger flygtninge om hvorfor de er blevet
nødt til at forlade deres lande. Vi ser gode dokumentarfilm.

Faglig fokus
•
•
•
•

Halvårsprøver
Historie: Verdens brændpunkter
Samfundsfag: FNs konventioner
Samfundsfag: Politiske systemer i
Europa og USA

AKTIONER / EMNEUGER
• World Aids Day – Vi samler 3.000
kroner ind til HOPE i Zimbabwe
• Lokale kulturarrangementer
• Foredragsturné om COY13
DOKUMENTARFILM / KLASSIKERE
• Pontecorvo: Slaget om Algiers
• Pilger: Krigen mod demokratiet
• Arthus-Bertrand: Human
• Bakan: The Corporation
• Burnat: Fem Ødelagte Kameraer

Global Goals kurser
• Opsamling / status på de mål der er
arbejdet med siden august
• #2 Zero hunger
• #9 Industry, innovation and
infrastructure
• #10 Reduced inequalities

JANUAR 2018

UGE 1*2*3*4*

International kulturmåned
Et nyt år. En ny start. Nu skal det være! Vi laver studiegrupper omkring HF fag, Global
Goals, 9. Klasses fag og de praktiske fag. Lærerne holder oplæg på elevernes bud.
Vi fokuserer på studierne sådan at vi er i god stilling til at komme afsted på studierejse i
marts.
Den sidste uge har vi praktiske forberedelser til at modtage det polske symfoniorkester og
andre kunstnere som skal optræde ved Vinterkoncerten sidste lørdag i januar. Til selve
koncerten er vi værter for nye venner og samarbejdspartnere i Holstebro kommune

Faglig fokus
• Opdatering af individuelle UU planer
med reviderede studiemål
• Geografi: Demografi & erhverv
• Kemi: Organisk kemi & giftstoffer
• Musik: Årets Nytårskoncert
EMNEUGE / STORKURSUS
• Klar til Vinterkoncert i Holstebro
• Værtskab for kunstnere på Tvind
MULIGE BESØG / EKSKURSIONER
• Besøg på Asylcenteret i Holstebro
• Besøg på The International i Vedersø
• Guidet tur på Cheminova

Global goals kurser
• #5 Quality education

FEBRUAR 2018

UGE 5*6*7*8*

Fort Europa og Verden
Vi studerer sammenhængen mellem Europas historie og hvordan vores verden ser ud i
dag. Vi bliver klogere på hvordan fattigdom bedst bekæmpes, og hvordan ulighed og
mangel på muligheder skaber håbløshed som måske resulterer i desperation.
Rejseholdet forbereder sig på rejsen til Filippinerne. Vi laver entrepriser og samler penge
ind.

Faglig fokus
• Kulturfag: Fort Europa og Verden –
historie, samfundsfag og religion
• Biologi: Mikrobiologi & Økologi
• Historie: Europas historie
• Samfundsfag: Danmark i verden
(EU & NATO)
• Matematik: Budgetlægning og valuta
• Kulturfag: Definition og forberedelse af
undersøgelsesemner til studierejsen
EMNEUGER / STORKURSER
• Vinterferien: Indsamling / Fundraising
uge ift. studierejsens projekt
MULIGE BESØG / EKSKURSIONER
• Det grønne Museum, Gl. Estrup

Global Goals kurser
• #1 No Poverty
Andet

REJSEFORBEREDELSER
• Europas lande fra A til Z
• Sikkerhed på rejsen
• Independent volunteering

MARTS 2018

UGE 9*10*11*12*13*

Studierejse / Projekt med unge
Rejsegruppen tager på studierejse til Filippinerne, hvor der er behov for alle gode kræfter.
Vi arbejder sammen med organisationen Stairway, som er en dansk NGO, der arbejder for
at forbedre vilkårene for udsatte børn i Filippinerne.
For dem der ønsker det, er der mulighed for individuelt studieprogram på Tvind i hele
perioden.

Faglig fokus
• Kulturforståelse
• Solidarisk humanisme
• Undersøgelse som metode
EMNEUGER / STORKURSER
• Madum Bæk Naturprojekt:
Plante træer og buske

Besøg og ekskursioner
• Rejsegruppen på tur i Europa:
To ugers projektarbejde
Samfundsundersøgelser
Naturoplevelser
• Tvindgruppen:
Udflugter planlagt og vedtaget af
gruppen.
• Åbent Hus på PTG i påsken

APRIL 2018

UGE 14*15*16*17*

Foredragsturné i Danmark & Klar til eksamen
Efter studierejsen tager vi på turné til produktionsskoler, efterskoler og
ungdomsorganisationer og deler vores oplevelser med dem, med hjælp af fotoudstilling,
film og foredrag.
Der er også fornyet fokus på studier for at blive klar til eksamen og praktiske prøver.

Faglig fokus
•
•
•
•

Revidere UU planer og planer
Dansk og engelsk: Skriftlig fremstilling
Kommunikation: Film- og fotoredigering
Samfundsfag: Konfliktløsning lokalt og
globalt, med fokus på #BDS
• Historie: Menneskerettighedernes historie
• Eksamenstræning
STORKURSUS / EMNEUGE
• Madum Bæk Naturprojekt:
Gøre Paradiset og Tree Top House klar til
sæsonen
MULIGE BESØG / EKSKURSIONER
• Deltage i Earth Day arrangement
• Deltage i affaldsindsamling arrangeret af
Danmarks Naturfredningsforening
• Deltage i klima-aktion i Tyskland
med fx Ende Gelände

Global Goals kurser
• #16 Peace, justice and strong
institutions

MAJ 2018

UGE 18*19*20*21*

Fredskonference og Sommerteater
Månedens store begivenhed er en fredskonference som afholdes midt i maj. I samarbejde
med Det Nødvendige Seminarium forberedes konferencen som har en dag med workshops
og en dag med oplæg og foredrag. Vi skal også forberede en workshop som vi skal afholde,
og en udstilling om Global Goal nummer 16: ”Peace, justice and strong institutions”.
Årets teaterforestilling er et af skoleårets store højdepunkter. Der er fokus på at alle kan
være med, enten på, foran eller bag ved scenen. Foruden de mange roller som skal spilles
er der opgaver med kostumer, lys & lyd og scenografi. Vi satser på at finde et nyt stykke
som behandler en samfundsaktuel problematik, og som passer ind under de emner, vi har
beskæftiget os med i Global Goals.
Skriftlig eksamen ligger i begyndelsen af maj, og de mundtlige eksamener skal også
forberedes.

Faglig fokus
• Skriftlige eksamener
• Klar til mundtlig eksamen
STORKURSER / EMNEUGER
• Værtskab for Peace Conference 2018:
| Act | Learn | Share |
• Teateropstart med prøver
• Lyd og lys kursus
• Kostumeværksted
• Madum Bæk Naturprojekt:
Æbleplantagen nydes og ordnes

Global goals kurser
• Teaterstykke som passer ind under et
af Global Goals målene.

JUNI 2018

UGE 22*23*24*25*

Sommerteaterstævne & Skoleafslutning
Sommerteaterstævnet afholdes i den 2. weekend af juni, på den store scene i Juelsminde.
Det er en meget festlig begivenhed med musicals og gribende fortællinger, alvor og sjov.
Vi gør Tvind klar til at holde sommerferie – der er mange opgaver i både skov og park.
Sideløbende er der mundtlige eksamener både på FSA og HF niveau.
Der er også praktiske eksamener (STU) og afsluttende opgaver til Global Goals Diploma og
dokumentation ift. skoleårets Frivilligbevis. Vi afslutter skoleåret med en flot afslutningsfest
hvor vi fejrer alle de resultater vi har opnået i det her skoleår.

Faglig fokus
• Teaterstykke
• Praktiske eksamener
• Eksamenstræning
STORKURSER / EMNEUGER
• Teater, teater, teater
• Madum Bæk Naturprojekt:
Naturkunst og andre påfund
MULIGE BESØG /EKSKURSIONER
• Turné med teaterstykke
• Karneval i Ulfborg
• Arrangere børneaktiviteter til Anlægsfest
i Ulfborg
• Hemmelig weekend

Global goals kursus
• #17 Partnerships for the goals
• Afsluttende opgaver og aktioner

