
Skolestart+ 
- et specialundervisningstilbud i 

den almene folkeskole 



 

Hvem er i målgruppen for Skolestart+? 
Skolestart+ tilbydes børn, som Visitationsudvalget vurderer, er i målgruppen for en plads i et traditionelt 
specialundervisningstilbud. Det vurderes dog også, at barnet med sine kompetencer og potentialer - og 
med en vidtgående støtte - vil kunne indgå aktivt i faglige og sociale sammenhænge med andre børn og 
voksne.  
 
Støtten fra Skolestart+, som bevilges af Visitationsudvalget, giver skolen mulighed for at arbejde med en 
helt særlig og ekstraordinær indsats, der bygger oven på den specialpædagogiske bistand, som skolestar-
teren qua sin PPV i forvejen har krav på. 
 
Skolestart+ er for barnet ligestillet med et traditionelt specialundervisningstilbud - men med den fordel 
det er, allerede fra skolestart at have mulighed for at være en del af det almene fællesskab. 
 

Hvad er formålet med Skolestart+? 
Formålet med Skolestart+ er at give barnet mulighed for at starte sin undervisning i folkeskolen, hvor bar-
net både kan skabe sociale relationer til andre børn i sit nærområde, men også generelt være en del af 
det almene fællesskab.  

Kære forældre 

I Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune arbejder vi hver dag med at tage hånd om alle børn og med at 
sikre alle elever de bedste forudsætninger for læring og trivsel i inkluderende læringsfællesskaber. Nogle 
elever har imidlertid særlige behov, der kræver ekstra støtte for at kunne være en del af fællesskabet i 
den almene skole. Denne ekstra støtte kan for skolestartende børn gives som specialpædagogisk bistand i 
form af et Skolestart+-tilbud. 

Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens Skolestart+. I de grønne kasser finder du en beskri-
velse af de rammer og forudsætninger, der altid ligger til grund for arbejdet med specialpædagogisk bi-
stand - både i almenskolen og i specialundervisningstilbuddene. 



Hvordan tilrettelægges indsatsen i 
Skolestart+? 

Skolestart+ gives som en særlig specialpæda-
gogisk indsats i almenskolen.  
 
Indsatsen tilrettelægges af skolens pædago-
giske læringscenter på baggrund af PPR’s 
pædagogiske psykologiske vurdering og i 
samarbejde med klasseteamet og relevante 
fagpersoner fra PPR.  
 
Indsatsen er altid målrettet barnets individu-
elle behov, så disse imødekommes i skoleda-
gen.  
 
Indsatsen bygger videre på daginstitutionens 
og forældrenes beskrivelse af de pædagogi-
ske indsatser, der tidligere har vist gode re-
sultater. 
 
Skolestart+ omfatter specialpædagogiske 
indsatser, som er nødvendige for barnets 
deltagelse i undervisningen.  

 

Den specialpædagogiske elevplan 
(SPE) 

Alle børn i Aalborg Kommune skal have udar-
bejdet en elevplan i det elektroniske elev-
planssystem MinUddannelse. Dette gælder 
også for børn, der modtager specialpædago-
gisk bistand i almenskolen. Her udarbejdes 
der en specialpædagogisk elevplan. 

 

Den specialpædagogiske elevplan er en udvi-
det version af den elevplan, der anvendes på 
almenskolerne. I SPE’en tilføjer skolens per-
sonale en generel beskrivelse af barnet og en 
beskrivelse af aktuelle læringsmål, læringsmål 
der er på pause og opnåede læringsmål.  

 

I den specialpædagogiske elevplan beskrives 
såvel faglige læringsmål som læringsmål for 
barnets motoriske, sproglige og personlige 
udvikling. 

Den specialpædagogiske bistand gives i flere 
end 12 undervisningslektioner ugentligt, og 
kan have forskellig form eksempelvis special-
undervisning i eller uden for klassen, træning i 
sociale færdigheder og arbejdsmetoder, per-
sonlig assistance til børn med fysiske handicaps 
eller særlige undervisningsmaterialer og tekni-
ske hjælpemidler. 
 
I en klasse med et Skolestart+-barn vil der selv-
følgelig også være fokus på behovet for almin-
delige pædagogiske indsatser som en del un-
dervisning i klassen, eksempelvis klasserumsle-
delse, undervisningsdifferentiering og holddan-
nelse hvor eleverne deles op i mindre grupper 
efter interesser, kompetencer, behov eller lig-
nende. 
 
Ligeledes kan der være behov for et helt sær-
ligt fokus på guidning i forhold til  at skabe so-
ciale relationer på tværs af klassen. 



 

Revisitation 

Udviklingen hos elever, der modtager special-
pædagogisk bistand følges løbende. Én gang 
om året tages der stilling til, om eleven fort-
sat skal have specialpædagogisk bistand eller 
om et andet undervisningstilbud i højere grad 
vil kunne sikre elevens læring og trivsel.   

 

Forældre og eventuelt elev er på forskellig vis 
inddraget i drøftelserne i revisitationen, før 
PPR træffer afgørelse om elevens undervis-
ningstilbud for det kommende skoleår.  

 

I forbindelse med revisitationen udarbejder 
PPR en pædagogisk psykologisk vurdering. 
Sammen med skolens specialpædagogiske 
elevplan udgør det det faglige materiale, som 
revisitationen bygger på.  

 

Revisitation  af elever i Skolestart+-tilbud sker 
i starten af marts. 

Er der støtte i DUS? 

I DUS’en arbejdes der videre med at skabe de gode sociale relationer både i klassen, på barnets årgang og 
på tværs af indskolingens årgange.  

Dette arbejde er vigtigt for, at eleven oplever en helhed i sin skolehverdag. Derfor har skolen ligeledes 
mulighed for at anvende ressourcer fra Visitationsudvalgets bevilling til at støtte til barnet i skolens DUS-
tid. 

 

Kan der bevilges kørsel? 

I forhold til kørsel af Skolestart+-barnet gælder de samme krav som til børn, der visiteres til et traditionelt 
specialundervisningstilbud.  

Det er PPR, der bevilger kørsel. Selve den praktiske tilrettelæggelse af kørslen sker hos Aalborg Kommu-
nes Kørselskontor. 

Aalborg Kommunes bevilling af kørsel til elever i specialundervisningstilbud kan læses her. 

https://ppr.aalborg.dk/media/11619084/serviceniveau-paa-koersel-til-specialundervisningstilbud.pdf
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