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Kære forældre
Denne folder er en generel beskrivelse af Skole- og familietilbuddet VoLiS. Hvis du ønsker at vide mere er du velkom-
men til at kontakte den enkelte skole. 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.

Hvilke specialpædagogiske behov 
har eleverne i Skole- og familietilbuddene? 

Vodskov Skole:
Eleverne har alle specialpædagogiske behov og massive følelsesmæssige og sociale udfordringer. Kendetegnen-
de for eleverne er, at der er iværksat familiebehandling efter §52 i Serviceloven og ud fra målene i handleplanen, 
som er udarbejdet af rådgiver i samarbejde med eleven og forældrene. Elevernes udfordringerne er derudover 
af en sådan karakter, at de ikke kan inkluderes i de ordinære specialundervisningstilbud.

Svenstrup Skole/Gl. Lindholm Skole:
Eleverne har alle specialpædagogiske behov og store følelsesmæssige og sociale udfordringer. Eleverne og de-
res familier har i en periode behov for familiearbejde og socialpædagogiske indsatser efter §11 i Serviceloven. 
Elevernes udfordringer er derudover af en sådan karakter, at de ikke kan inkluderes i de ordinære specialunder-
visningstilbud.

Eleverne er generelt kendetegnet ved at være tidligt følelsesmæssigt skadede, og de kan være såvel omsorgs-
svigtede som tilknytningsforstyrrede.
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Hvordan er vores børnesyn? 

I Skole- og familietilbuddene arbejdes der ud fra den opfattelse, at alle børn har en naturlig nysgerrighed, lyst 
og interesse i at lære og at børn gør, det bedste de kan. Såfremt de ikke gør det, er det fordi, der er årsager, der 
forhindrer dem i det. Dette er et vigtigt element, når der arbejdes med eleverne.

Børn skal understøttes for at blive selvstændige og livsduelige individer, således de over tid kan lære at vise hen-
syn, samarbejde, inddrage, forhandle via konstruktiv dialog og justere sig selv efter omgivelserne.

Hvor er Skole- og familietilbuddene placeret?

• Gl. Lindholm Skole, 
 Lindholmsvej 65, 9400 Nørresundby
• Svenstrup Skole, 
 Egemarksvej 1, 9230 Svenstrup
 Tostrupvej 113, 9230 Svenstrup
• Vodskov Skole, 
 Tingvej 161, 9310 Vodskov

• Gl. Lindholm Skole 0. - 10. klasse
• Svenstrup Skole 0.-10. klasse
• Vodskov Skole 3.-10. klasse

Skole- og familietilbuddene er heldagstilbud, 
der dækker både skole og fritid.
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Hvordan 
samarbejder vi med 
forældrene?

Hovedpunkterne i forældresamarbejdet er:

• Tæt og anerkendende samarbejde
• Fælles forståelse af barnet
• Forventningsafstemning – klare forventninger
• Alle forpligter sig på en helhedsorienteret ind-

sats
• Aktiv deltagelse i det udvidede skole-/hjem-

samarbejde – herunder familiearbejde/-be-
handling

• Gensidige forventninger til kommunikation

Der er en løbende og tæt kontakt telefonisk, på 
sms, over mail, via kontaktbogen og på AULA med 
elevernes forældre efter behov.

Herudover inviteres forældre også til status-, net-
værks- og revisitationsmøder, ligesom de invite-
res med til sociale arrangementer på skolen.

Gennem et tæt samarbejde med familien ønsker 
vi, at sætte realistiske og opnåelige mål for eleven, 
og at den enkelte elev udnytter sine kompeten-
cer bedst muligt samt lærer så meget som muligt. 
Eleven får dermed også en følelse af, at de voksne 
omkring dem samarbejder og forventer det sam-
me af dem.



Hvordan arbejder vi med 
elevernes læring og trivsel?

Generelt har eleverne lettere ved at blive stresset af den mere ustrukturerede ramme og de mange børn, der 
er i en almenklasse. Dog arbejdes der altid med en målsætning om, at den enkelte elev skal inkluderes, når den 
pågældende elev er i stand til det. I specialklassen arbejdes der med inklusion i et roligt tempo, hvor eleven kan 
starte med at deltage i almenklassen i et eller flere fag, hvor eleven måske har nogle ekstra ressourcer og har 
størst mulighed for at få en succesoplevelse. Derefter kan man langsomt bygge flere fag på.

Der arbejdes både med sociale og faglige læringsmål, som tilrettelægges i samarbejde med eleverne. Hos de 
yngste elever arbejdes der med social træning og pauseaktiviteter via ”trin for trin”. Eleverne vælger op til pau-
serne sig på forskellige aktiviteter og/eller forskellige aktivitetsgrupper, så de ved, hvem de skal være sammen 
med og hvad de skal lave i frikvarteret. Dette gøres med hjælp fra de voksne. Hos de ældre elever inddrages 
eleverne i højere grad via dialog til at beslutte værdier, som der arbejdes ud fra i form af klasseregler. Her er det 
vigtigt at arbejde med at konsolidere de aftaler, der laves overfor og sammen med børnene.

Den anerkendende tilgang kombineret med konfliktnedtrapning og -håndtering er blandt andre helt centrale 
begreber i det pædagogiske arbejde med eleverne. Ligeledes er tålmodighed et vigtigt begreb i forhold til tegn 
på læring – vejen til social læring er meget lang, og det kræver et godt kendskab til eleverne at kunne identificere 
den sociale læring hos den enkelte elev.

Aktiviteterne i undervisningen i er strukturerede og der arbejdes både med klasseundervisning, individuel under-
visning, sociale arrangementer og ture ud af huset – både i nærmiljøet og længere væk. I den forbindelse er det 
vigtigt at forberede eleverne på de ”anderledes” dage, i det omfang den enkelte elev har behov for det.

Eleverne opdeles i mindre hold eller enheder. Disse bliver så yderligt delt så ofte som muligt. Dels fordi små 
grupper ofte giver bedre ro til undervisning og dels fordi eleverne kan deles ud fra deres niveau og dermed skabe 
bedst mulig undervisningsdifferentiering. Bevægelse inddrages ofte i undervisningen, når elever har svært ved 
at finde ro til at blive undervist. Det kan eksempelvis være små pauseaktiviteter eller som en decideret del af 
undervisningen, hvor eleverne lige får mulighed for at få uroen ud ad kroppen.
 
Gl. Lindholm Skole og Svenstrup Skole:
På de to skoler kan familiearbejde også være en del af den samlede indsats. Her arbejdes der efter §11, hvor der 
er mulighed for at give forskellige forebyggende indsatser eksempelvis konsulentbistand ift. angst, sorg, bekym-
rende fravær og skilsmissekonflikter.

Vodskov Skole:
Det er ofte et længere forløb, fordi der skal en større indsats til. Familierne skal kunne profitere af samtaler og 
være i stand til, i et vist omfang, at omsætte ny viden og indsigt til praksis. Der arbejdes med mål og punkter i 
barnets handleplanen efter serviceloven med henblik på at sikre barnets trivsel og udvikling. Indsatsen indehol-
der det, der aktuelt er behov for i forhold til barnets og familiens problemstillinger.
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Hvordan arbejder vi med elevernes overgange? 

Når der visiteres børn til Svenstrup Skole og Gl. Lindholm Skole direkte fra børnehaven er det vigtigt, at der laves en grundig 
overlevering fra børnehave og forældre, plejeforældre og institutionspersonale. Ligesom der skal laves en rolig og tryg indkø-
ringsplan så eleverne får en god skolestart. Der er fokus på at lave overgangen så blid som muligt for den enkelte elev, hvor 
indkøringen tilrettelægges individuelt for den enkelte elev. Ved opstart på Vodskov Skole afholdes der et indskrivningsmøde, 
hvor elevens bl.a. udfordringer drøftes og der laves aftaler om selve opstarten.

Når eleven skifter kontaktpædagog og/eller -lærer laves der en mundtlig overlevering ligesom modtagende personale læser 
barnets journal, eksisterende sagsakter og tidligere udredninger/indstilling med mere. De forskellige team arbejder tæt sam-
men, hvorfor der i overgangen mellem de to grupper er mulighed for afgivende og modtagende personale at sparre med hin-
anden. Kontaktlærer og kontaktpædagog har en høj grad af vidensdeling i dagligdagen og et særlig godt kendskab til barnet 
og har primært kontakten til forældrene i forhold til at hjælpe med at forberede eleven i kommende overgange. Ved praktik i 
en almenklasse laves der forud for praktikkens start et møde med lærerteamet i den modtagende klasse, så de får kendskab 
til elevens ressourcer og udfordringer. Derudover er der løbende en tæt dialog mellem Skole- og familietilbuddenes perso-
nale og personalet i den aktuelle praktikklasse. Når vi laver praktik i Skole- og familietilbuddenes har vi større mulighed for 
hele tiden at være tæt på praktikken og evaluere hvornår og hvor meget eleven kan rumme i almenklassen. Det prioriteres, 
at eleven præsenteres for klassen og at der bliver et ressourceorienteret fokus, lige såvel som det er vigtigt at være åbne 
omkring at nogle ting kan være en større udfordring for eleven end for andre. Ved praktik på ekstern skole laves der tætte 
opfølgningsmøder efter behov ligesom der tilbydes sparring og overlevering personalet imellem. Ligesom ved praktik i al-
menskolen laves der også sparring/videndeling og grundige overleveringer når eleven går fra Special-DUS til almen-DUS. For 
elever i 8.-10. klasse inddrages UU-vejleder i forbindelse med erhvervspraktik og efterskoleophold, brobygning og i forhold 
til elevens videre uddannelsesforløb efter folkeskolen.
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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.



Hvordan samarbejder vi med PPR?

Skole- og familietilbuddene samarbejder med et tværfagligt PPR-team med en specialiseret viden om elev-
gruppens 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 i klasserne. Forældrene samarbejder i 
hverdagen altid med det pædagogiske personale i klasserne. Hvis forældrene har bekymring for deres barns ud-
vikling såvel fagligt som personligt eller socialt, kan PPR altid inddrages dette i samarbejde.

SamRum
I skole- og familietilbuddene samarbejder PPR med skolens ledelsesansvarlige og ressourcepersoner i SamRum. 
Formålet med SamRum er at etablere et professionelt læringsfællesskab, hvor der er fokus på samskabelse 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 pædago-
giske miljø planlægges. På SamRumsmøder kan der endvidere foretages korte analyser af problemstillinger, 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.
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