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Aalborg kommune

Kære forældre
Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens Strukturklasser. Hvis du ønsker at vide mere om den enkelte
Strukturklasse, 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.

Hvilke specialpædagogiske behov har eleverne
i strukturklasserne og indskolingsklasserne?
Elevgruppen er sammensat af elever med komplekse problemstillinger, og de har udfordringer i forhold til koncentration, opmærksomhed, motorik, sansebearbejdning og kommunikation. Eleverne kan fremstå meget psykisk sårbare, og de udviser ofte symptomer på psykisk belastning, som eksempelvis kan give sig til kende ved
angst/uro, udadreagerende adfærd, eller at de trækker sig fra sociale fællesskaber. Eleverne har behov for en
anerkendende specialpædagogisk tilgang, der er helhedsorienteret og tager udgangspunkt i elevens ressourcer
og allerede opnåede kompetencer.
Der skal arbejdes målrettet med kommunikative metoder og social træning for at understøtte og styrke elevens
kompetence til at aflæse andres intentioner og følelser. Undervisningsmiljøet skal være præget af struktur og
fysiske rammer, som tilgodeser elevernes behov for afskærmning for forstyrrelser og sanseindtryk samt mulighed for pauser.
Indskolingsklasserne:
Indskolingsklasserne er oprettet som børnehaveklassetilbud i tilknytning til strukturklasserne. Eleverne i indskolingsklasserne har i vid udstrækning samme specialpædagogiske behov som de øvrige elever i strukturklasserne,
hvorfor de også profiterer af den praksis, der arbejdes efter dér. Elevgruppen er ydermere kendetegnet ved, at
der er behov for nærmere afklaring i forbindelse med skolestart. Eleverne kan have forskellige vanskeligheder
inden for socialt samspil, indlæring og kommunikation.
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Hvordan er vores børnesyn?
Den pædagogiske praksis bygger på et ressourceorienteret børnesyn, der ser potentialerne i alle elever under
hensyntagen til deres særlige forudsætninger og ressourcer.
Tanken er, at et trygt undervisningsmiljø understøtter en positiv udvikling både fagligt, personligt og socialt –
såvel for den enkelte elev som for hele elevgruppen.
Hverdagen er præget af en anerkendende tilgang med stor accept af elevernes forskelligheder og udfordringer,
og hvor eleven betragtes som en aktør i læringssituationen både inden for de faglige, sociale og personlige mål.

Hvor ligger strukturklasserne og indskolingsklasserne?
Strukturklasserne og indskolingsklasserne
er placeret på forskellige folkeskoler i
Aalborg Kommune
Strukturklasser inkl. indskolingsklasserne:
• Nr. Uttrup Skole,
Hjørringvej 83, 9400 Nørresundby
• Tornhøjskolen, Tornhøjvej 1, 9220 Aalborg Øst
Strukturklasser
• Hals skole, Skovsgårdsvej 1, 9370 Hals
• Nibe Skole, Lundevej 13, 9240 Nibe
• Tofthøjskolen, Tofthøjvej 32, 9280 Storvorde
• Klassetrin: 0.-10. klasse
• DUS-specialgruppe: 0.-5. klasse
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Hvordan
samarbejder vi med
forældrene?
Samarbejdet med forældrene vægtes højt og
de indgår i den daglige praksis og tænkning som
en vigtig ressource. Der er et positivt og udvidet
samarbejde med fokus på respekt for hinanden.
Ligeledes er gensidighed en forudsætning for, at
der kan arbejdes med at understøtte eleverne i en
positiv udvikling både fagligt, socialt og personligt. Derfor prioriteres tid og dialog med forældre
højt i det daglige arbejde.
Samarbejdet med forældre sker som en løbende
proces, hvor det kan være dagligt ved aflevering
og afhentning, ved telefonisk kontakt, skriftligt
ved logbog/kontaktbog, AULA eller sms-kontakt.
Pædagogerne er som oftest dem, der har den
mest direkte kontakt med forældrene ved aflevering og afhentning.
Ud fra vigtigheden af den inddragende proces
afholdes der forældremøder og skole/hjemsamtaler. Ligeledes inddrages forældrene i dialog ved
revisitationsmøder, hvor elevernes skoletilbud for
kommende skoleår drøftes.

4

Hvordan arbejder vi med
elevernes læring og trivsel?
Grundlaget for arbejdet i specialklasserne er en relations- og ressourcetænkning, der sigter mod, at eleven udvikler livsduelighed og inkluderes i fællesskaber ud fra den enkelte elevs forudsætninger og interesser. Derfor
udfordres eleverne både fagligt, socialt og personligt.
Den pædagogiske tilgang veksler mellem det individuelle fokus og det fælles fokus, hvor eleverne er inddelt i
mindre klasser med faste medarbejdere for den enkelte klasse.
Lærere og pædagoger arbejder med læringsmål, tegn på læring og evaluering af elevens udbytte af undervisningen. Dette konkretiseres i elevens specialpædagogiske elevplan, hvor elevens læringsmål beskrives og evalueres
som led i at sætte nye mål. I udarbejdelsen af læringsmål tages der altid udgangspunkt i elevens forudsætninger
og kompetencer. Lærere og pædagoger opfordrer og motiverer eleverne til at turde lidt mere, end det, de umiddelbart selv tror, de kan. Ligeledes inddrages både elever og forældre i planlægning og evaluering af de mål som
er sat, for elevens læring og udvikling.
Som en del af rammen for læring arbejdes der med visuelle hjælpemidler i form af oversigt på tavle, piktogrammer, timetimer og 1-1 gennemgang af undervisningsmaterialet. Der arbejdes med vekslen mellem det kendte
og det nye samt en generel praktisk tilgang til undervisningen. Der lægges vægt på systematik og konkrete anvisninger, genkendelighed, tydelige rammer og ikke mindst tydelige voksne, der lægger vægt på klasseledelse. I
undervisningen indlægges der pauser, når eleverne har behov derfor.
De fysiske rammer er tilrettelagt ud fra ønsket om at kunne veksle mellem forskellige læringssituationer og at
eleverne skal have mulighed for at arbejde i mere afgrænsede rum med få stimuli og i grupper med fællesundervisning. Der kan i særlige tilfælde og over en kortere periode tilrettelægges et skærmet undervisningsforløb for
enkelte elever.
Ud over den faglige undervisning arbejdes der systematisk med træning i sociale fællesskaber eksempelvis med
turtagning og praktiske øvelser for at understøtte eleven i at indgå i relation til andre elever og lærere/pædagoger.
Med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger arbejdes der på, at eleven på sigt kan vende tilbage til
almenklassen. Her indgår praktikforløb og forskellige tilbageslusningsforløb som en integreret del af hverdagen.
Alle elever tilbydes i den forbindelse undervisning i almenskolen i de fag, det vurderes, at de kan gennemføre
med succes, og som giver dem et fællesskab med øvrige elever på skolen. Antallet af fag udvides gradvist, indtil
eleven er klar til fuld udslusning.
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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 specialundervisningstilbud. Den faglige læring vægtes derfor ligesom god trivsel med bl.a. social og fysisk udvikling højt i alle specialundervisningstilbud. 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 elever. 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 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 specialundervisningstilbuddene, 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.

Hvordan arbejder vi med elevernes overgange?
Når eleverne indskrives i strukturklasserne er skolen vært ved et indskrivningsmøde med alle relevante aktører,
og forud for det har forældre og elev mulighed for at komme på besøg på skolen. På indskrivningsmødet forberedes alle parter på elevens start på skolen og mødet afsluttes med, at der laves praktiske aftaler for opstart,
herunder aftaler om evt. transport og evaluering af elevens start i skolen. I forbindelse med elevens overgang
fra ét klassetrin til det næste, tilstræbes det at bruge samme fremgangsmåde, som når elever indskrives i strukturklassen.
Når der arbejdes med inklusion for eleverne i strukturklasserne sker det som regel på den skole, hvor strukturklassen er placeret. Forløbet ved inklusion aftales og tilrettelægges i et samarbejde mellem strukturklassen,
modtagende skole/klasse, PPR og med forældrenes inddragelse.
DUS-specialgruppe gælder for eleverne til og med 5. klasse. Personalet fra fritidsdelen er som regel også involveret i undervisningen, hvorfor der er et tæt samarbejde mellem skole og DUS. Overlevering af viden om den
enkelte elev foregår eksempelvis ved daglige/ugentlige møder, overlevering i teams og ved skriftlighed i logbog/
kontaktbog.
I udskolingen foregår samarbejdet med UU-vejlederen særligt i forbindelse med praktikophold, efterskoleophold, brobygning mm. Udover UU-vejlederens møder med eleven vedrørende uddannelsesplan, deltager de ofte,
når eleven skal inkluderes i almenklasse, til ungdomsuddannelse eller overgår til andet specialtilbud.
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Hvordan samarbejder vi med PPR?
Strukturklasserne og indskolingsklasserne 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 strukturklasserne og indskolingsklasserne. Vejledningsforløbene har
altid et stærkt fokus på at medudvikle den pædagogiske og læringsmæssige praksis i samarbejde med personalet i strukturklasserne og indskolingsklasserne. 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.
SamRum I strukturklasserne og indskolingsklasserne 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 pædagogiske 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 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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