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Specialklasse på Søndermarksskolen 

  

Center for Skole i Slagelse kommune visiterer via indstilling fra PPR 8Pædagogisk 
Psykologisk Rådgivning) til  

Specialklasse på Søndermarksskolen. 
Det betyder, at Elever, der indskrives på Søndermarksskolen i specialklasse, er elever, 

der er visiteret til dette undervisningstilbud. 
 
Eleverne visiteres på baggrund af indstilling til et undervisningstilbud for elever med 

generelle indlæringsvanskeligheder. 
Dette betyder, at eleven har brug for særlig tilrettelagt undervisning, der tager 

udgangspunkt i elevens faglige standpunkt. 
 
Samtidig er det vigtigt, at eleven oplever, at den personlige og sociale udvikling 

vægtes og udvikles. 
Eleverne skal opnå tillid til egne evner, styrke deres selvværd og muligheder for 

udvikling. 
 
Eleverne undervises i klasser med færre elever. Dette betyder, at den enkelte elev får 

mulighed for en understøttende indlæring og hyppig voksenkontakt. 
 

På Søndermarksskolen er specialklasser og distriktsklasser aldersmæssigt integreret 
og har lokaler i samme område som jævnaldrende. 
Vi vægter inklusion højt og er meget opmærksomme på, hvornår den enkelte elev kan 

have glæde af at spejle sig i almenmiljøet. 
Frikvarterer, emneuger og andre fælles begivenheder i løbet af skoleåret giver 

ligeledes mulighed for at samarbejde på tværs. 

 

Undervisningen  

Undervisningen tager udgangspunkt i fælles mål.  

Metodevalg, arbejdsformer og materialer – tager udgangspunkt i den enkelte elev. 

It anvendes som understøttelse, og der er SMART-boards i alle lokaler. 

 

Specialklasser har tilknyttet læsevejleder, UEA vejleder, sundhedsplejerske, PPR og 
alle andre eksterne ordninger som også er gældende for distiktsklasser. 

 

Elevplaner 

Der laves individuelle elevplaner i forbindelse med årets første skole/hjem samtale. 
Status, mål og handleplan udarbejdes af lærerteamet omkring den enkelte elev. 

Elevplanerne vil have fokus på såvel det personlige/sociale som det faglige aspekt 
omkring elevens skolegang. 
Elevplanen indgår som dokumentation ved revisitering af PPR. 

Revisiteringen foregår én gang om året. Her indstilles eleven til kommende skoleårs 
undervisningstilbud. 
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Transport 
I forbindelse med visiteringen bliver det vurderet, om eleven kan bevilliges transport 

med et bus-/taxaselskab, Eleverne vil blive kørt fra hjemmet til skolen og retur hver 
dag. 
For de elever, der benytter sfo tilbud om eftermiddagen, er der hjemkørsel kl. 16.00  

 
Øvrige elever, der opfylder gældende regler, får udleveret et buskort af skolen, 

således at de kan benytte offentlig transport. 
  
Forældresamarbejde  

Vi inddrager forældre som en ressource i forhold til eleven og prioriterer et tæt 
forældresamarbejde. 

 
Der afholdes skole/hjem samtaler 2 gange årligt. Den første samtale ligger i starten af 
skoleåret og den sidste i slutningen af skoleåret. Derudover holdes årlige 

arrangementer for forældre og elever. 
  

 I er altid meget velkomne til at kontakte skolen for yderligere oplysninger. 

  
Anne-Dorthe H. Larsen 
Afd.leder. 

4022 3709 
 


