Afdelingen for elever med
generelle
indlæringsvanskeligheder

Den lille skole i den store skole

udvikling – trivsel – tryghed –
selvværd - sammenhæng

Pædagogik
• Undervisningen tilrettelægges
for den enkelte elev,
med individuelle mål og materialer.
• Fokus på elevernes stærke side.
• Et trygt undervisningsmiljø.
• Få voksne tilknyttet den enkelte klasse.
• Eleven er en del af et klassefællesskab.
• Nære relationer.
• Social læring.
• Undervisning i folkeskolens fag.
• Individuelle undervisningsplaner.
• Løbende evaluering.

Afdelingens særlige
kendetegn
• Et udvidet forældresamarbejde.
• Personlig kontakt – også gennem.
skolens ForældreIntra.
• Pædagog tilknyttet i alle
klasser.
• Kendte pædagoger i SFO.
•
•
•
•
•

Mulighed for alternativ evaluering.
Afklaringsforløb om videre skolegang.
Mulighed for udslusning til almenskolen.
Mulighed for udvidet praktik.
Afgangsbevis med udtalelser.

• Mulighed for bustransport.

Kontaktoplysninger
• Aars Skole
– Telefon.: 9966 8800
– Adresse: Kirkegade 4, 9600 Aars
– E-mail: aars.skole@vesthimmerland.dk
– Hjemmeside: aars-skole.dk
• Afdelingen
– Afdelingsleder: Helle Mejdahl Stender
Tlf: 23349626
Mail: HMST@vesthimmerland.dk
Klasserne
- Team A: 20550427
- Team B: 21138762
- Team C: 23721835
- Team D: 23721849
• SFO’en ligger i tilknytning til skolen
– Leder Kaj Glerup
– Telefon.: 9966 8820 / 9966 8821

Klasserne
•
•
•

•
•
•
•
•

SpA
Klassen består af elever fra 0. kl. til 3. kl.
2 voksne i alle timer.
Pædagogerne i klassen er også tilknyttet
SFO’en på skolen, hvor der er afsat ekstra
timer til eleverne i klassen.
SpB
Klassen består af elever fra 4. til 8. klasse.
2 voksne i alle timer.
Der arbejdes med en blanding af
emneundervisning og traditionel faglig
undervisning.
Vi tager på lejrskole med 6. og 7. klasse hvert
andet år.
Der tilbydes konfirmationsundervisning.
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SpC
Klassen består af elever fra 6. til 8. klassetrin.
Vi er to voksne på i de fleste timer.
Vi tilbyder konfirmationsforberedelse.
Vi tager på lejrskole med 6. og 7. klasse hvert
andet år.
Vi tilbyder erhvervspraktik for elever, der går
i 8. klasse.
SpD
Klassen består af afdelingens ældste elever
fra 8. til 10. klassetrin.
Stort fokus på elevernes videre forløb efter
grundskolen i samarbejde med UU. Dette
indebærer diverse introforløb på produktionsog erhvervsskoler samt erhvervspraktik.
Lejrskole hvert andet år for 8.-9. klasser.
Mulighed for at afslutte med en alternativ
eksamen.
Vi er to voksne på i de fleste timer.

