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PRINCIP FOR SPECIALUNDERVISNING 
 
Formål for specialklasserne er, at eleverne skal gennem den individuelt tilrettelagte undervisning 
tilegne sig sociale og faglige kompetencer således, at de opnår størst mulig grad af selvstændighed, 
og dermed lærer at indgå og deltage i almene sociale sammenhænge.  
Det betyder: 

• At etablere rammer, der kan udvikle den enkelte elevs faglige, sociale og personlige 
potentialer. 

• At styrke den enkelte elevs faglige kompetencer, så eleven bliver så dygtig som muligt, og på 
sigt kan honorere kravene ved folkeskolens prøve. 

• At sikre den enkelte elev et skoletilbud, hvor eleven bliver passende udfordret i et miljø med 
en høj grad af differentiering. 

• At øge elevens glæde ved at gå i skole. 

• At styrke elevens tro på sig selv. 

• At give den enkelte elev ”værktøjer” til at navigere i fællesskabet på en hensigtsmæssig måde. 
 
På Susåskolen har vi etableret egne specialundervisningstilbud. Formålet er at give eleverne et egnet 
tilbud tættest muligt på deres bopæl, fordi det har en betydning, at man kan danne relationer til 
jævnaldrende som man også har mulighed for at være sammen med i fritiden. 
Vi arbejder med fokus på, at udvikle elevernes sociale og faglige kompetencer og potentialer i 
specialklasserne, og understøtter elevernes relationsdannelse i almenklasserne, ved at eleverne så 
vidt muligt er tilknyttet en almenklasse både i undervisningen og i sociale sammenhænge. 
 
Ud over specialklasserne på egen skole, kan elever også visiteres til tilbud andre steder, hvis det i 
visiteringen vurderes at Susåskolens tilbud ikke er dækkende for elevens behov. 
 
Målgruppen i Susåskolens specialklasser er børn, der har behov for en omfattende 
undervisningsdifferentiering og specialpædagogisk bistand. Der er specialklasser på afdeling Glumsø 
og afdeling Herlufmagle. 
 
Specialklassernes pædagogiske grundlag er baseret på en fast struktur med tydelige normer og krav, 
samt stor forudsigelighed af skoledagens opbygning. 
 

Vedtaget i skolebestyrelsen den 24/11-2018 
 
  
 


