Specialklasserækken på Kildevældsskolen
HVEM ER VI ?
Specialklasserækken på Kildevældsskolen er et skoletilbud for børn med generelle
indlæringsvanskeligheder efter folkeskolelovens § 20.2.
Elever med generelle indlæringsvanskeligheder i Kbh.kommune.
- Folkeskoleloven § 20 stk. 2
Elever med generelle indlæringsvanskeligheder kan tilbydes undervisning på Engskolen,
Frederiksgård Skole (specialskoler), samt i specialklasserækkerne på Dyvekeskolen
og Kildevældsskolen.
Omfang 0. - 10. klasse.
Elevgrundlag
Elever med generelle indlæringsvanskeligheder har komplekse og mangeartede
problemer, som kendetegnes ved
• at de er fagligt svage i flere fag
• at indlæringen forløber langsomt
• at der er stor spredning med hensyn til intellektuel, følelsesmæssig, social og motorisk
udvikling.
Herudover undervises undertiden elever med behov for vidtgående specialundervisning.
Vi er en specialklasserække fra børnehaveklasse til 10. klasse. Der er plads til i
alt: 110 børn i specialklasserækken. Eleverne kommer fra børnehave og/eller skoler i
København primært fra Nørrebro og Østerbro og bliver henvist af PPR
(Pædagogisk/Psykologisk Rådgivning).
Alle elever, der går her, har problemer med indlæringen. Det betyder, at eleverne har
svært ved at læse, ved at regne eller ved i det hele taget at leve op til de faglige krav, som
den normale folkeskole stiller. Det kan også være problemer med motorik og bevægelse,
med den sociale omgang eller koncentrations/opmærksomhedsproblemer. Men for alle
børn gælder det at specialklasserækken tilbyder tryghed og muligheden for
opmærksomhed på de områder, hvor man ikke er stærk.
En klasse i specialklasserækken består typisk af 10 - 13 elever og følger i udgangspunktet
en klasseopdeling svarende til normalsporet, det vil sige fra børnehaveklasse til 10.
klasse. Klasserne er derudover organiseret i storteam, således at eksempelvis 6. og 7.
klasse i udvalgte sammenhænge arbejder tæt sammen for at opnå den højest mulige
fleksibilitet i forhold til elevernes forskellige faglige niveauer.
I et storteam er der 3-5 lærere, som varetager undervisningen samt klasselærerfunktionen.
Det er målet at skabe de optimale fysiske rammer for et læringsmiljø,
der tilgodeser den enkelte elevs kompetencer og læringsstil, og som er styrkende for
fællesskabet.
RESSOURCECENTER

Specialklasserækken har tilknyttet et ressourcecenter, hvor den enkelte elev kan opnå
særlig støtte, såfremt dette er relevant. Det kan være i form af dansk som andetsprogs
undervisning, faglig støtte i fag, læsning, støtte til nye elever, støtte i klassen, etc. Der er
også en tilknyttet AKT vejleder som har særlig fokus på de elever som har vanskeligheder
med deres adfærd, kontakt og trivsel.
FRITIDSHJEM
Der er til specialklasserækken tilknyttet fritidshjemmet ”Stifinderen”, som er et fritidshjem
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 etc.
For de mindste klassers vedkommende, bliver eleverne hentet i klassen af fritidshjemmets
pædagoger efter sidste time, således at de reelt set har voksenkontakt hele dagen.
”Stifinderen” har plads til i alt 40 børn og har adresse på Kildevældsskolen.
KLASSEKONFERENCER/REVISITATION
For at opnå størst mulig indsigt i den enkelte elevs specielle behov og udvikling afholdes
der konference én gang årligt omkring den enkelte elv. I disse møder deltager
skolepsykolog, talepædagog, sundhedsplejerske, kurator samt lærerteam og lederen af
specialklasserækken.
PPR PSYKOLOG
Samarbejdet med specialklasserækkens psykolog er en naturlig del af hverdagen. Alle
familier og elever vil en eller flere gange i skoleforløbet have kontakt med
skolepsykologen. Der er desuden muligt at involvere psykologen i forbindelse med
specifikke vanskeligheder omkring den enkelte elev.
TALE-/HØRELÆRER
Til specialklasserne er tilknyttet en tale-/hørelærer. Der tilbydes specialpædagogisk
bistand til elever med tale-, sprog-, stemme- og høreproblemer.
KURATOR/UDDANNELSESVEJLEDER
Kurator/uddannelsesvejleder tilbyder specialklassernes ældste elever og deres forældre
rådgivning og vejledning i forbindelse med erhvervsvejledning og udarbejdelse af
uddannelsesplan, praktikker og brobygningsforløb. Elev, forældre, klasselærer og
kurator/uddannelsesvejleder lægger en plan for den unges fremtid. Det er vigtigt at
understrege, at elever i specialklasserækken som regel ikke afslutter med Folkeskolens
Afgangsprøve, men i stedet får et afgangsbevis. En uddannelsesplan kan bl.a. indeholde:
STU, EGU, produktionsskole, efterskole ophold, ungdomsskole, erhvervstræning o.a.
Eleverne kan altid henvende sig til kurator/uddannelsesvejleder.
Kurator/uddannelsesvejleder er et sikkerhedsnet for eleverne og følger eleverne til disse er
25 år gamle. For at eleverne bedst muligt kan træffe et valg angående fremtidigt arbejde
eller uddannelse, tilbydes eleverne i 8.-10. klasse praktikophold og specielle
erhvervsindførende kurser/forløb.
UDGANGSTILLADELSE
Eleverne kan fra 8. klasse, med forældrenes skriftlige accept, forlade skolen i
frikvartererne. Der kan evt. dispenseres allerede fra 7. klasse.

TANDLÆGE
Vi har en skoletandlægeklinik tilknyttet Kildevældsskolen. Tandlægen tilbyder tandskylning
en gang om måneden og er åben i hele skoletiden.
SKOLENS BIBLIOTEK
Skolen rummer et stort bibliotek med en meget stor samling henvendt til både
normalklassespor og specialklasserække. Biblioteket er delt op i en grundskoleafdeling og
udskolingsafdeling, hvorved eleverne lettere kan finde materialer svarende til deres behov
og niveau. Begge afdelinger rummer desuden en del computere med mulighed for brug af
internet og interaktive læringsmidler.
TAXIORDNING OG SKOLEKORT
Når eleverne starter i de mindste klasser, er det muligt, hvis det skønnes nødvendigt, at få
tilbudt taxiordning. Det betyder at eleverne bliver tilbudt kørsel til og fra skole/fritidshjem.
Skolekort til bus tilbydes til elever fra 4. klasse, hvis det skønnes nødvendigt.
PRAKTISKE OPLYSNINGER:
Leder af Specialklasserækken: Nina Bose Kildevældsskolen,
Bellmansgade 5A, 2100 København Ø.
Telefon. 33173115 eller 22621319 Mail: CA64@buf.kk.dk
Koordinerende PPR psykolog: Lene Therkelsen, PPR Indre by/Østerbro,
Stormgade, 1. sal, 1555 København V.
Telefon: 2725-1852 Mail: Lene.Therkelsen@buf.kk.dk
UU-vejleder: Pernille Wandel, Vejlederteam Nørrebro og Østerbro
Telefon: 2636-6369 Mail: pw@buf.kk.dk
Pernille kan træffes på Kildevældsskolen om onsdagen
Fritidshjem:”Stifinderen”, Bellmansgade 5A, 2100 København Ø.
Leder af ”Stifinderen”: Vibeke Jensen
Telefon: 33173172 Mail: stifinderen@buf.kk.dk Hjemmeside: www.stifinderen.kk.dk
Taxa:
Gert mobil: 4075-9020

