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Hjælp til selvhjælp er Kofoeds Skoles 
grundprincip. Det er fortællingen om 
Kofoeds Skole
For Kofoeds Skole er principperne i vores praksis om  
Hjælp til selvhjælp at:

•	 forbedre menneskets livsvilkår, livsglæde og 
arbejdslivskompetencer med den pædagogiske indsats 
- Det skaber menneskelig udvikling

•	 inddragelse, som giver bedre tilbud og øget selvværd og 
giver den enkelte et medansvar for indhold og rammer - 
ved at have dialog og inddragelse skaber vi menneskelig 
værdighed

•	 tilliden til, at når vi – mennesker- retter vores 
opmærksomhed mod det, vi kan og vedtager det, 
vi synes er vigtigt og sætter pris på i vores liv og det 
sætter os i stand til gå imod og håndtere problemer eller 
udfordringer. – Vi tror på menneskets ressourcer til at 
flytte sig.

•	 ethvert menneske glædes og vokser, når det får 
mulighed for at skabe og tage ansvar for sit eget liv. For 
nogle mennesker sker det i et fællesskab i værkstederne, 
for andre i undervisningen i et atelier eller musikstudie på 
Kofoeds Skole – Vi hjælper mennesket til at vokse.

•	 at vi ikke gør det for mennesket, men med mennesket, så 
vedkommende kan mere og formår mere i hverdagsliv 
og i arbejdsliv – Vi gør det ikke for, men med mennesket.

(Kofoeds Skole september 2022)
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