Procedure for inklusion af specialklasseelever i almenklasser.

På Hadbjerg skole er det værdifuldt, at skolen er et godt sted at lære og være for alle elever. Denne
værdi har den naturlige konsekvens, at lærerne og ledelsen er forpligtet til at give eleven den
undervisning, der stimulerer elevens udviklingspotentiale bedst muligt. Desuden har Favrskov
kommune den målsætning, at eleverne i videst muligt omfang skal inkluderes i almenundervisningen.
Derfor følger specialklasseelever undervisningen i en almenklasse i det omfang det vurderes
hensigtsmæssigt for eleven.
Vurderingen foretages af ledelsen efter indstilling af lærerne i specialklasserne og evt. rådgivning fra
PPR.
Når det er besluttet, at eleven skal følge undervisningen i en almenklasse, indkalder de ansvarlige
specialklasselærere til et indledende møde af 15-30 minutters varighed med de ansvarlige lærere fra
begge klasser og ledelsen. Indkaldelsen indeholder en uddybelse af følgende områder:
Hvilke(t) fag skal eleven deltage i.
Elevens potentiale (både styrker og svagheder) i pågældende fag.
Elevens sociale potentiale.
Målsætning for elevens deltagelse i undervisningen. Gerne så konkret som muligt.
Specialklasseteamet har ansvar for:
- indkaldelse til indledende møde
- Kontakt til almenklasselæreren for opfølgning. Den første måned ugentlig opfølgning, derefter ved
behov.
- Evalueringsmøde med almenklasselæreren efter 2 måneder.
- støtte i normalklassen i videst muligt omfang.
- løbende at forberede eleven mentalt og fagligt til timerne i almenklassen.
Almenklasseteamet har ansvaret for:
- at inddrage eleven som et medlem af klassen i timerne.
- at lave elevplan og evt. give karakterer for de fag eleven læser i klassen.
- at samarbejde med hjemmet i de involverede fag
- at henvende sig til specialklasseteamet ved tvivlsspørgsmål.
Afgangsprøver:
Hvis eleven følger undervisningen i almenklassen med henblik på deltagelse i FSA, skal forældrene
indkaldes til møde inden eleven deltager i undervisningen. Forældre til specialklasseelever i
almenklasser har samme forpligtelse som andre forældre. Specialklasseteamet indkalder til denne
samtale. Elevens kommende lærere i almenklasse deltager i samtalen.

