
 
 

TRE SKOLE-MULIGHEDER FOR BOENDE KOSTELEVER 
 

- ALMENT GRUNDSKOLEFORLØB 
- KOMBINERET FORLØB  
- SÆRLIGT TILRETTELAGT SPECIALUNDERVISNINGSTILBUD 
 
KOSTSKOLEN ER 133 ÅR GAMMEL OG HAR HOVEDVIRKE SOM PRIVAT GRUNDSKOLE MED BO-TILBUD I 
HJEMLIGE RAMMER 365 DAGE OM ÅRET. SKOLEN BLEV NYLIGT CERTIFICERET AF MINISTERIETS STYRELSE 
OG KVALITET I 2019 TIL OGSÅ AT UDBYDE SPECIALUNDERVISNING SOM CERTIFICERET PROFILSKOLE. 
 
Det oplever vi som en flot anerkendelse af skolens faglige og specialpædagogiske kompetencer, og 
det kommer hver dag eleverne til gavn.  
Skolen har gennem 3 år arbejdet ihærdigt med at skabe og forfine vores nuværende 
specialundervisningscenter; Kosmos – som er et kombineret skoleforløb. Her går eleverne i almen 
skoleklasse, men får faglig støtte i ca. 12 timer om ugen af specialpersonalet i Kosmos. 
I forlængelse heraf opretter vi et nyt specialundervisnings-tilbud med start i august 2020, som kaldes 
Utopia – hvilket er et fagligt specialundervisningshus med indlagte varierende værkstedsforløb. 
Strukturen vil se anderledes ud end et vanligt skoleskema, da planerne vil blive tilpasset elevernes 
individuelle læringsbehov og formåen.  
Det betyder, at Bogø Kostskole fra august 2020 har 3 skoleformer at tilbyde vores kostelever: 

 
 KOSTSKOLEN KOSMOS UTOPIA 
TRE SKOLE 
MULIGHEDER 

ALMENT FORLØB  KOMBINERET SKOLEFORLØB  SPECIAL UNDERVISNINGSTILBUD 

INDHOLD Eleven går i skole 
med jævnaldrende i 
en af vores private 
grundskoleklasser og 
følger alment skema.  
I husene hjælpes 
med lektier. 
• Eleven går til 

afgangsprøve 
FP9 eller FP10 på 
lige vilkår med 
almene 
afgangselever.  

Eleven er inkluderet i en 
almen klasse på 
alderssvarende niveau i 
privatskolen + 
specialstøttetimer i Kosmos-
regi (eller timer i 
specialtilbuddet). I husene 
hjælpes med lektier. 
• Afgangsprøve enten i alle 

fag eller i de fleste fag og 
resten via særligt 
tilrettelagt prøveforløb. 
Skr. udtalelse gives også. 

Individuelle særlige tilrettelagte 
faglige forløb på mindre hold med 
flere lærere og pædagoger 
tilknyttet + praktiske 
værkstedforløb bestående af 
varierende valgfag.  
I husene hjælpes med lektier. 
• Afgangsprøver i elevens stærke 

fag. I resten af fagene afgives 
prøve via særligt tilrettelagt 
prøveforløb.  
Skr. udtalelse gives også. 

PRIS FOR 
SKOLEDEL 

16.940 kr. 16.940 kr. (+ bevilling fra PPR) 16.940 kr. + 8.800 kr. i merpris  

 
Kontakt Kostinspektør Birgitte Damkjær på telefon: 55 86 74 15 eller mail: bd@bogoe-kostskole.dk  
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