Specialklasserækken – tryghed, støtte og
opmærksomhed
Specialklasserækken på Kildevældsskolen er et skoletilbud til børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Der er plads til 100 elever fordelt på børnehaveklasse til 10. klasse.
- Alle elever, der går her, har problemer med indlæringen. Det betyder, at eleverne har svært ved
at regne eller ved i det hele taget at leve op til de faglige krav, som den normale folkeskole stiller,
siger leder af specialklasserækken, Nina Bose.
Det kan også være problemer med motorik og bevægelse, social omgang eller koncentrations- og
opmærksomhedsproblemer. Specialklasserækken tilbyder tryghed og muligheden for ekstra opmærksomhed på de områder, hvor man ikke er så stærk.
Små klasser med stort ressourcecenter
En klasse i specialklasserække består typisk af 10-13 elever. Klasserne er derudover organiseret i
storteam, så eksempelvis 6. og 7. klasse i udvalgte sammenhænge arbejder tæt sammen for at
opnå størst mulig fleksibilitet i forhold til elevernes forskellige faglige niveauer.
- Målet er, at skabe de optimale fysiske rammer for et læringsmiljø, der tilgodeser den enkelte
elevs kompetencer og læringsstil, som er styrkende for fællesskabet, siger Nina Bose.
Specialklasserækken har tilknyttet et ressourcecenter, hvor den enkelte elev kan opnå særlig
støtte, hvis det er relevant. Det kan være i form af dansk som andetsprogsundervisning, faglig
støtte i fag, læsning, støtte til nye elever og støtte i klassen. Desuden er der også tilknyttet en AKTvejleder, tale-hørelærere og PPR-psykolog.
Fritidshjemmet ’Stifinderen’
Der er til specialklasserækken tilknyttet fritidshjemmet ’Stifinderen’, som er et fritidshjem med
plads til 40 børn, kun for specialklasserækkens børnehaveklasse, 1.-2. og 3. klasse. Fra 4.-6. klasse
kan eleverne gå i klub samme sted. Fritidshjem og skole arbejder tæt sammen i form af relevant
sparring omkring den enkelte elev samt i form af fælles arrangementer, ture osv.
De mindste klasser bliver hentet efter sidste time af fritidshjemmets pædagoger, så eleverne har
reelt voksenkontakt hele dagen.

