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Hvilke specialpædagogiske behov har børnene
på Egebakken og Kollegievejens Skole? 

Elevgruppen er sammensat af elever, der ud over autisme eller autismelignende vanskeligheder kan have diag-
noser eller massive problematikker vedrørende eksempelvis det intellektuelle funktionsniveau, koncentration, 
kommunikation samt motorik, sansebearbejdning, personlighedsudvikling og psykisk skrøbelighed. Eleverne kan 
ofte udvise symptomer på psykisk belastning i form af angst, stress og skolevægring. 

Specialpædagogisk er der brug for en helhedsforståelse af elevens behov, hvor tilgangene i høj grad bør være 
individuelt tilrettelagt ud fra en grundlæggende teoretisk forståelse af autisme. 

Generelt set skal der udvises en meget høj grad af fleksibilitet i forhold til at tænke undervisning, hvor alle aspek-
ter og muligheder kan inddrages.

Der skal være fokus på at udvikle og understøtte elevens selvhjulpenhed, selvstændighed, livsduelighed og inklu-
sionsmuligheder ud fra den enkelte elevs kompetencer og potentialer og dagsform. 

Ligeledes er det vigtigt at have opmærksomhed på dannelse af positive selvbilleder og forebyggelse af skole-
vægring. Derfor arbejdes der i anerkendende miljøer og eleven mødes med positiv guidning. Udvikling og trivsel 
skabes i en forstående og god atmosfære, hvor den gode relation er essentiel.
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Kære forældre
Denne folder er en generel beskrivelse af Egebakken og Kollegievejens Skole. Hvis du ønsker at vide mere om den 
enkelte skole, er du velkommen til at kontakte skolen. I de grønne kasser finder du en beskrivelse af de rammer og 
forudsætninger, der ligger til grund for arbejdet i alle kommunens specialundervisningstilbud.

Hvorfor har Aalborg Kommune specialundervisningstilbud?

I Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune arbejder vi hver dag med at tage hånd om alle elever og med at sikre alle 
elever de bedste forudsætninger for læring og trivsel i inkluderende læringsfællesskaber. Nogle elever har imidlertid 
særlige behov, der kræver, at eleven har hele eller dele af sin skolegang i et andet miljø, end hvad distriktsskolen kan 
tilbyde.

Disse elever har mulighed for at have sin skolegang i et specialundervisningstilbud. I disse tilbud arbejder vi også inklu-
derende og støtter eleverne i at være en del af nære læringsfællesskaber - altid med udgangspunkt i den enkelte elevs 
kompetencer og forudsætninger og med sigte på at øge elevernes læring og trivsel. Specialundervisningstilbuddene 
er blandt andet kendetegnet ved færre elever i klassen, en fokuseret specialpædagogisk indsats, der er tilpasset elev-
gruppens udfordringer og behov samt et øget forældresamarbejde. 

Udviklingen hos eleverne i specialundervisningstilbud følges løbende. Én gang om året tages der stilling til, om eleven 
fortsat skal have sin skolegang i specialundervisningstilbuddet, eller om et andet skoletilbud i højere grad vil kunne 
sikre elevens læring og trivsel. Forældre og eventuelt elev er naturligvis også inddraget i drøftelserne med skolen og 
PPR i denne forbindelse. 

Skoleforvaltningens specialundervisningstilbud dækker både specialklasser, der er placeret på 21 folkeskoler fordelt i 
hele kommunen, og specialskoler der er selvstændige skoler.



Hvordan er vores menneskesyn? 

På Egebakken og Kollegievejens skole arbejdes der ud fra, at alle mennesker er født med deres individuelle fun-
dament, og at dette har betydning for hvordan individet møder omverdenen og livet.

Tænkningen er, at for alle mennesker er miljøet bidragende både i forhold til at skabe individets selv men også 
individets videre udvikling. Derfor tilpasses tilgang til den enkelte elev for at skabe det bedst mulige miljø til 
netop den elev. Således forsøger lærere og pædagoger hele tiden at skabe gode relationer og en tryg base for 
eleven, hvorfra omverdenen kan udforskes og eleven kan udvikle sig både fagligt, socialt og personligt. Denne 
udviklingsproces optimeres, hvis miljøet forstår og møder eleven på den rette og tryghedsskabende måde. 

Generelt er tilgangen til eleverne en tilpasset grad af relation og struktur, hvor alle elever ses og mødes dér, hvor 
de er af forudsigelige, stabile og anerkendende lærere og pædagoger. 

Der arbejdes på, at eleverne danner et positivt selvbillede i et godt og venligt miljø - præget af guidning og ingen 
skæld ud, hvor grundtanken er, at alle elever gør det bedste, de kan.

Hvor ligger Egebakken og Kollegievejens skole?
 

Egebakken og Kollegievejens skole er specialskoler med egne matrikler

• Egebakken specialskole, Gennem Bakkerne 5, 9310 Vodskov
• Kollegievejens Skole, Kollegievej 1, 9000 Aalborg

• Klassetrin 0.- 10. klasse
• DUS-specialgruppe 0.- 10. klasse
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Hvordan 
samarbejder vi med 
forældrene?

Forældrene ses altid som en ressource i forhold til 
arbejdet med eleven. Forældresamarbejdet prio-
riteres højt, da der er en forståelse af, at forældre-
nes viden om eleven medvirker til at give lærere 
og pædagoger et mere fuldendt billede af elevens 
kompetencer og potentialer til gavn ved tilrette-
læggelsen af elevens læringsforløb.

Der er fokus på, at en fælles forståelse af eleven 
og et tæt samarbejde har stor betydning for ele-
vernes læring og trivsel. Der er derfor daglig kon-
takt med forældrene gennem Aula. 

Derudover afholdes et fast antal møder om året, 
ligesom forældrene kan anmode om møder med 
de parter, som forældrene finder relevante, ek-
sempelvis PPR, sagsbehandler, familiekonsulent, 
osv. 
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Hvordan arbejder vi med 
elevernes læring og trivsel?

På Egebakken og Kollegievejens skole kan et planlagt læringsforløb kendetegnes ved tre faser: 1) før, 2) praksis 
i klassen og 3) efter. Disse tre faser er tiden, hvor lærere og pædagoger samarbejder om tilrettelæggelse, gen-
nemførelse og evaluering af undervisningen. Praksis i klassen er en fase i sig selv, hvor eleverne arbejder med de 
opstillede læringsmål inden for den ramme, som lærere og pædagoger har planlagt. Det er vigtigt, at eleverne 
i denne fase er involverede i egen læringsproces. Igennem elevsamtaler inkluderes eleven, hvor det er muligt i 
forhold til dennes læringsmål og evalueringen af disse.

Det faglige arbejde er baseret på et dybdegående kendskab til eleven, hvor individuelle læringsmål, både fagligt, 
socialt og personligt, og ud fra elevens niveau, behov, interesser, motivation m.m., er styrende for undervisnin-
gen, der tilrettelægges i elevens specialpædagogiske elevplan.

Med udgangspunkt i den enkelte elevs udviklingstrin vælges de teknologier, der kan hjælpe med til at udvikle og 
understøtte elevens måde at møde verden på. Højtfungerende elever arbejder eksempelvis med læringsplat-
forme og læringsportaler, mens elever på lavere funktionsniveau arbejder med billedkommunikation via apps 
på iPad’en. IT bliver også anvendt, så eleven har mulighed for at få indsigt i omverdenen ved hjælp af oplæsning, 
visualisering, guidning, søgen af informationer, m.m. 

Eleverne er letpåvirkelige og stressbare. Derfor er bevægelse en stor og vigtig del af elevernes dagligdag - un-
dervisning kan f.eks. tage udgangspunkt i læring gennem flere forskellige former for bevægelse, såsom morgen-
gåture, gåture i skoven, løb, cykling og andre sportsaktiviteter.

Egebakken og Kollegievejens skole laver læringssamtaler med de elever, der kan udtrykke og formulere sig, hvor 
der samtales om elevens mål og ønsker. Ellers er det personalegruppen, i tæt samarbejde med elevens nærme-
ste, der udforsker og formulerer elevens ønsker og behov ved at se verden gennem elevens øjne. Samtalerne 
tages, når eleven er klar, og de bliver således motiverende og meningsgivende for eleven. ”Ugesamtaler” bruges 
både progressivt og evaluerende.

De fysiske rammer har en stor betydning i det pædagogiske arbejde med eleverne. Derfor har hvert team/klasse 
flere lokaler til rådighed. Elevernes arbejdspladser og lokaler/fællesrum er designet efter den enkelte elevs be-
hov samt pågældende elevgruppe. Der er pauserum/sanserum som dels kan give eleven ro, og dels fremme den 
sociale interaktion med de øvrige elever.
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Hvordan arbejder vi med elevernes overgange? 

Ved indskrivningen af eleven afholdes der et overleveringsmøde med skole, forældre og den afgivende instituti-
on, hvor Egebakken eller Kollegievejens skole inviterer relevante personer omkring eleven. I denne forbindelse 
er der også mulighed for, at eleven og forældrene kan komme på besøg inden skolestart, i det omfang som er 
meningsfuldt, ligesom der kan planlægges en langsom eller hurtig indkøring. Der er her særligt fokus på, at viden 
omkring eleven bibeholdes.

Når elever flytter fra ét klassetrin til det næste, er kontaktpersonerne helt centrale i overleveringen. Den tætte 
daglige kontakt mellem teamene betyder, at alle har kendskab til alle elever på skolen og besidder den rette 
handicapforståelse. Når der arbejdes med inklusion med eleverne sker det via praktik og delinklusion, enten til 
en K-klasse eller til almenskolen. I disse tilfælde søges efter den mest inkluderende klasse. 

Skolen betragtes som et helhedstilbud, og der skelnes derfor ikke mellem undervisning og DUS for eleven. Til 
hver elev er der tilknyttet en fast kontaktlærer og kontaktpædagog, som er i elevens team. Til dette team er der 
tilknyttet fast personale for at sikre genkendelighed.

Fra 8. klassetrin indleder UU-vejlederen et samarbejde med eleven, forældre og elevens kontaktpersoner. Der 
arrangeres relevante praktikforløb, hvor eleverne får mulighed for at afprøve eksempelvis STU-forløb og jobmu-
ligheder inden for deres interesseområder. I disse forløb er mulighed for, at eleven kan blive fulgt og støttet af 
en kendt kontaktperson, såfremt der er behov for det.

Hvorfor er undervisning i fagene vigtig, og 
hvad er en specialpædagogisk elevplan?  

Skolerne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan - også eleverne i alle kommunens forskellige specialunder-
visningstilbud. Den faglige læring vægtes derfor ligesom god trivsel med bl.a. social og fysisk udvikling højt i alle specialun-
dervisningstilbud. Det er vigtigt for alle elever, fordi faglig læring og god trivsel har en positiv og understøttende påvirkning 
på hinanden – går hånd i hånd. 

Arbejdet med fagene tager ligesom i almenskolen udgangspunkt i Fælles mål med individuelle læringsmål for de enkelte ele-
ver. Undervisningen kan eksempelvis være organiseret fagdelt, i emneuger eller temadage. I specialundervisningstilbuddene 
kan visse elevers forudsætninger for læring dog i højere eller lavere grad være begrænsede. Derfor kan de undervises på et 
lavere klassetrin end elevens alder. Nogle elever kan i helt særlige tilfælde på samme baggrund fritages for et eller flere fag - 
dog ikke dansk og matematik. Ved fritagelse skal eleven have anden undervisning i de frigivne timer. Beslutning om fritagelse 
træffes af skolelederen i tæt samråd med forældre og PPR og sker på baggrund af en pædagogisk psykologisk vurdering og 
altid med forældresamtykke.

Specialpædagogisk elevplan
For eleverne i specialundervisningstilbuddene er det ligesom i almenskolen vigtigt, at lærere og pædagoger har positive og 
høje forventninger til eleverne og sætter udviklende og ambitiøse men realistiske læringsmål for eleverne. Dette giver ele-
verne succesoplevelser og mod til også at turde have høje forventninger til sig selv, troen på at kunne og evnen til at lykkes. 
I Aalborg Kommune skal skolerne udarbejde elevplaner for alle eleverne. Dette gælder også for eleverne i specialundervis-
ningstilbuddene, hvor elevplanen kaldes en specialpædagogisk elevplan (SPE). I SPE’en tilføjer skolens personale en generel 
beskrivelse af eleven og en beskrivelse af aktuelle læringsmål, læringsmål der er på pause og opnåede læringsmål. Her be-
skrives såvel de faglige læringsmål som læringsmål for elevens motoriske, sociale, sproglige og personlige udvikling.
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Hvordan samarbejder vi med PPR?

Egebakken og Kollegievejens Skole samarbejder med et tværfagligt PPR-team med en specialiseret viden om 
elevgruppens læringsforudsætninger. PPR-teamet tilbyder vejledningsforløb, vurderinger og andre indsatser, 
der er fleksibelt tilpasset behovet i klasserne. Vejledningsforløbene har altid et stærkt fokus på at medudvikle 
den pædagogiske og læringsmæssige praksis i samarbejde med personalet. Forældrene samarbejder i hverda-
gen altid med det pædagogiske personale i klasserne. Hvis forældrene har bekymring for deres barns udvikling 
såvel fagligt som personligt eller socialt, kan PPR altid inddrages dette i samarbejde.

SamRum
På Egebakken og Kollegievejens Skole samarbejder PPR med skolens ledelsesansvarlige og ressourcepersoner 
i SamRum. Formålet med SamRum er at etablere et professionelt læringsfællesskab, hvor der er fokus på sam-
skabelse af løsninger og indsatser. Det er på disse møder, at indsatserne prioriteres, koordineres og kvalificeres. 
Der følges ligeledes op på indsatserne og elevernes udvikling. Der opsamles og deles viden og udviklingen af det 
pædagogiske miljø planlægges. På SamRumsmøder kan der endvidere foretages korte analyser af problemstil-
linger, som kan medvirke til, at skolens personale og ressourcepersoner kan igangsætte indsatser i forhold til 
eleverne. Man kan også besluttes, at der afholdes et dialogmøde, hvor der foretages en mere grundig analyse.

Årlig revurdering af elevens specialpædagogiske behov (revisitation)
I forbindelse med revisitationen udarbejder PPR en pædagogisk psykologisk vurdering. Sammen med skolens 
generelle beskrivelse af eleven i den specialpædagogiske elevplan udgør det det faglige materiale, som revisita-
tionen bygger på. Forældre og eventuelt elev er også på forskellig vis inddraget i drøftelserne i revisitationen, før 
PPR træffer afgørelse om elevens undervisningstilbud for det kommende skoleår.



Aalborg kommune

Skoleforvaltningen
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