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Målgruppe
Specialklasserne er målrettet børn og unge med ikke alderssvarende kognitive kompetencer i en
sådan grad, at der ikke vil kunne tages hånd om barnets eller den unges særlige behov inden for et
alment skoletilbud med støtte. Børn og unge i specialklasserne profiterer af, at være i et tilbud i tæt
tilknytning til et alment pædagogisk miljø.
Det karakteriserer målgruppen, at børnene og de unge har brug for en anden tilgang til læring end i
den almene klasseundervisning.
Tilbuddet
Stavnsholtskolen har ca. 60 elever fordelt på 8 klasser. Det er primært lærere med
specialpædagogiske kompetencer der er tilknyttet klasserne. På 0., 1., 2. og 3. klassetrin er der også
tilknyttet FFO-pædagoger til klassen. Desuden er der i de to første skoleår tilknyttet en børnehave-.
klasseleder til klassen.
En af kommunens psykologer er fast tilknyttet specialklasserne. Psykologen står for udarbejdelse af
den årlige PPV på eleverne og supervision af medarbejderne.
Desuden har vi et tæt samarbejde med UU-vejleder, i forbindelse med praktikforløb og udarbejdelse
af udskolingsplan for den enkelte elev.
Pædagogisk profil
Tilbuddet retter sig mod elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Eleverne kan samtidig
have motoriske problemer, talevanskeligheder eller andre lign. problemstillinger!
Undervisningen i specialklasserne er tilrettelagt således, at den altid tager udgangspunkt i den
enkelte elvvs ressourcer og kompetencer. Undervisningen tilrettelægges individuelt og er i høj grad
praksisorienteret.
Undervisningen og andre pædagogiske aktiviteter varetages af et mindre og gennemgående team af
lærere og pædagoger. Det giver mere ro og et større fokus på hver enkelt elev.
Specialklasserne er placeret parallelt med de alderssvarende almenklasser, med henblik på et tæt
samarbejde med disse om et fagligt fællesskab, både klassevis og for den enkelte elev.
Specialklasserne deltager i alle fællesarrangementer på skolen, såsom afdelingsarrangementer,
featureuger og fastelavn! Specialklasseeleverne er repræsenteret i elevråd og andre steder, hvor
elever og skole diskuterer skolens hverdag og udvikling.

Udskolingsklassen er et særligt tilbud til de børn, der fagligt klarer sig godt i specialklasserne og
elever fra almindelige klasser, der ikke vil kunne klare en afgangsprøve uden den ekstra støtte,
skolen kan tilbyde i udskolingsklassen. Målet er at føre eleverne op til folkeskolens afgangsprøver,
primært i dansk og matematik men også, når det er muligt, i folkeskolens andre fag. De elever, der
ikke går til afgangsprøverne, profiterer af udskolingsforløbet på anden måde, og undervisningen
evalueres på anden vis.

Forældresamarbejde
Der er tæt sammarbejde mellem skole/FFO og hjem.Der afholdes en konference i efteråret på dette
møde vil det blive vurderet om eleven skal fortsætte i det kommende skoleår, det er en beslutning
som forældrene til eleven tager på baggrund af en rådgivning fra lærere, skolen psykolog for
specialklasserne, afdelingsleder for specialklasserne og evt. andre relvante ressourcepersoner. I
forbindelse med at eleven skal udskoles er UU-vejlederen fra UU-sjælsø også repræsenteret på
mødet. I forbindelse med konferenecen udarbejder skole/FFO en fælles elevplan. I elevplanen vil
også indgå en PPV fra psykologen.
I foråret vil der blive afviklet en mere traditionel skole/hjemsamtale, her deltager klassens lærere og
pædagoger. Derudover afholdes der et fælles forældremøde for klassen årligt og ekstra
skole/hjemsamtaler efter behov.

Fritidsordning
Stavnsholtskolens FFO er delt i to afdelinger, Pilehuset og Blæksprutten. Eleverne indgår på lige
fod med eleverne fra almenklasserne, FFO’erne tildeles ressourcer til at inkludere eleverne.
Eleverne fra samme klasse er som hovedregel tilknyttet samme FFO. Skole og FFO holder
skole/hjem samtaler sammen og de er fælles om de årlige konferencer i efteråret.
Transport
Børn og unge, der er henvist til fælles kommunalt specialtilbud på en anden skole end
distriktsskolen, vil få tilbudt transport efter gældende regler. Er der et særligt behov, vil der blive
foretaget en vurdering i den enkelte sag.

