DELTA-klasser
- et specialundervisningstilbud
i Aalborg Kommune

Aalborg kommune

Kære forældre
Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens DELTA-klasser. Hvis du ønsker at vide mere, 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 inkluderende 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 elevgruppens 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.

Hvad er en DELTA-klasse?
DELTA-klasser i Aalborg Kommune er en ny måde at danne skoleklasser, hvor distriktsbørn og børn med autisme
eller autismelignende vanskeligheder går i samme klasse, og indgår med lige deltagelsesmuligheder i det samme
læringsfællesskab.
I skoleåret 2021/22 er der DELTA-klasser på 0. og 1. årgang.
En høj grad af struktur, forudsigelighed og voksenstøtte sikrer, at alle børnene kan deltage og trives i klassefællesskabet. Klasserne vil fra opstarten bestå af 12 børn fra skoledistriktet og 4 børn med autisme eller autismelignende vanskeligheder, der har udfordringer inden for socialt samspil, forestillingsevne og kommunikation.
Når vi sætter børnene sammen på denne måde, viser forskning, at det er til gavn for alle. Børn med specialpædagogiske behov får mulighed for at indgå i læringsfællesskaber, hvor de kan udvikle en stærk faglighed og få
styrket deres sociale kompetencer. Hele klassen får mulighed for at opleve fordelene ved at være forskellige og
anerkende hinandens forskelligheder som en styrke.
DELTA-klassens værdisæt
Det grundlæggende værdisæt, som alle omkring DELTA-klasser arbejder ud fra er:
• Alle børn gør det godt, hvis de kan
• Alle har mod på at deltage i verden
• Alle børn har ret til deltagelse i fællesskaber, hvor de lærer og trives
• Hvis børn ikke lærer på den måde, vi underviser, må vi undervise dem på en måde, så de lærer
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Hvordan omsættes værdisættet i praksis?
Børnene mødes af voksne, som har fokus på struktur, tydelighed, tryghed og positive relationer.
I opbygningen af skoledagen er der fokus på at skabe læringsfællesskaber, hvor alle børn kan lære og udvikle sig
sammen fagligt, personligt og socialt.
De voksne møder børnene med tankegangen, at det er de voksne, der skal tilpasse sig børnenes lærings- og
trivselsmæssige behov.
Undervisningen tilrettelægges ud fra en kombination af almen- og specialpædagogiske principper, hvor fokus er
på fællesskabet og det enkelte barns deltagelse. Undervisningen er tilrettelagt ud fra en differentieret tilgang
under hensyntagen til det enkelte barns behov.
Der er fokus på at tage afsæt i børnenes styrker og interesser i læring og leg.

Hvordan er dagligdagen i DELTA-klassen?
Vores mål med den pædagogiske tilgang i DELTA er, at alle børn skal have det godt individuelt og med hinanden.
Det betyder, at dit barn vil have sin skolegang i en struktureret og forudsigelig hverdag, hvor vi bruger visuelle
støttesystemer, metoder til selvregulering, kontakt og kommunikation, samt arbejder for at etablere gode overgange og muligheder for pauser i løbet af dagen.
De voksne omkring klassen arbejder sammen om at opnå en fælles forståelse og tilgang til alle børn. Klasselokalet er indrettet, så det giver mulighed for at imødekomme børnenes behov for et struktureret, trygt og forudsigeligt læringsmiljø. I DELTA-klasserne bliver dit barn undervist af voksne med særlig viden om autisme. De
underviser og forbereder sig sammen, og der er hele tiden to voksne til stede i klassen.

Hvordan arbejder vi med holddeling
og social læring?
Alle børn indgår i holddeling med børn fra årgangen. To gange om ugen bliver de fire visiterede børn med specialpædagogiske behov undervist i faget Social Læring. Resten af klassen får undervisning med andre børn fra
årgangen, hvor der er fokus på eksperimenterende og problemløsende undervisning, faglig udvikling og udvikling
af fællesskaber på tværs.
Social Læring foregår på et lille hold bestående af de fire visiterede børn og to voksne. Her arbejdes der med at
udvikle børnenes sociale færdigheder.
Alle aktiviteter er legebaserede, og legene fra Social Læring gentages bagefter med hele klassen for at understøtte børnenes brug af strategierne herfra i det store fællesskab. Erfaringer fra lignende tilbud viser, at børnene
i stor grad formår at udvikle deres evne til at indgå i og profitere af lege med andre børn.

3

DELTA-klasser
er placeret på
2 folkeskoler i
Aalborg Kommune
• Gl. Hasseris Skole,
Mester Eriks vej 57, 9000 Aalborg
• Stolpedalsskolen,
Stolpedalsvej 2, 9000 Aalborg
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DELTA står for:
Deltagelse for alle
Ens fremfor forskellige
Læring i fællesskab
Tryghed i skolelivet
Ambitiøs på alles vegne

Er der DUS tilknyttet DELTA-klassen?
DUS-tiden foregår sammen med børnene i skolens almene DUS. Der vil i DUS- tiden være tilknyttet ekstra personale.

Hvem er
DELTA-teamet?
DELTA-teamet består af lærere og pædagoger
omkring klassen og skolens ledelse, samt psykologer, ergoterapeut og konsulenter fra PPR og
Fagcenter for Forebyggelse og Fællesskaber.
Teamet varetager sammen den fortsatte og løbende udvikling af DELTA-klasserne.

Hvordan
samarbejder vi med
forældre til børn i
DELTA-klassen?
I DELTA-klassen er der et tæt skole-hjemsamarbejde, hvor vi fokuserer på samarbejde og gensidig åbenhed. Skole-/hjemsamarbejdet er altid
individuelt tilpasset, og tager afsæt i den enkelte
families behov.
Udover det direkte forældresamarbejde afholder skolen i samarbejde med Skoleforvaltningens
DELTA-team workshops for forældrene til de visiterede børn, hvor fokus er på de udfordringer,
som man kan opleve, når ens barn har særlige
behov. Skolen afholder forældremøder for hele
klassen omkring eksempelvis planlægning af børnefødselsdage, legeaftaler og forståelse af, hvad
autisme er.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger omkring
Aalborg Kommunes DELTA-klasser, er du velkommen til at kontakte os:
Fagcenter for Forebyggelse og Fællesskaber
Mette van Dalm, konsulent
Mail: mvd-skole@aalborg.dk
Tlf.: 9352 0235
Nina Lassen, konsulent
Mail: nhl-skole@aalborg.dk
Tlf.: 9352 0178
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Mail: PPR-Aalborg@Skole.dk
Tlf.: 9352 0222
Gl. Hasseris Skole
Mail: glhasserisskole@aalborg.dk
Tlf.: 9982 4000
Stolpedalsskolen
Mail: stolpedalsskolen@aalborg.dk”
Tlf.: 9982 4400

Specialpædagogisk
elevplan
For eleverne i DELTA-klasserne er det vigtigt,
at lærere og pædagoger har positive og høje
forventninger til eleverne og sætter udviklende og ambitiøse men realistiske læringsmål for
eleverne. Dette giver eleverne 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 DELTA-klasserne, 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 beskrives
såvel de faglige læringsmål som læringsmål for
elevens motoriske, sociale, sproglige og personlige udvikling.
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Hvordan samarbejder vi med PPR?
DELTA-klasserne 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 hverdagen 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.

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 revisitationen 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.
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