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I Odsherred Kommune ønsker vi at skabe grundlaget for den bedst mu-
lige trivsel og læring hos børnene i vores dagtilbud og skoler. Vi ønsker 
at skabe stærke, mangfoldige og inkluderende børnefællesskaber, hvor 
den enkelte trives og lærer i fællesskab med andre børn og de voksne, 
som omgiver dem. 

Børn er forskellige, og vejene til at skabe læring og trivsel for det 
enkelte barn i fællesskabet er dermed også forskellige, og her kommer 
kommunens specialtilbud i spil. Der er i Odsherred Kommunes folke-
skoler 5 specialtilbud:

•  Heldagsklassen på Sydskolen, Hørve (sociale og emotionelle vanske-
ligheder)

•  Center for tale-, sprog- og læsevanskeligheder på Sydskolen,  
Hørve (sprog- og ordblindeklasser)

•  Specialklasserækkerne på Sydskolen, Vig (generelle indlæringsvan-
skeligheder)

•  Herrestrup Skole og Videnscenter (ADHD og autismespektrum- 
forstyrrelser)

• Modtageklasserne på Nordskolen, Højby (basisundervisning for 
tosprogede elever)

De kommunale specialtilbud har en særlig viden og erfaring i at arbejde 
med kompetencer og behov hos de elevgrupper, som er målgruppen 
for det enkelte specialtilbud. Denne viden bruges i hverdagen til at 
skabe inkluderende fællesskaber for de elever, der går i specialtilbud-
det. Derudover er der til hvert specialtilbud tilknyttet et videnscenter. 
Videnscentrene kan bidrage til arbejdet med at skabe inkluderende 
fællesskaber for alle børn gennem observationer af klasser og børne-
grupper, sparring og supervision af lærere og pædagoger, kurser, 
vidensdeling og udlån af materialer.

I denne folder kan du læse mere om Odsherred Kommunes specialtil-
bud og videnscentre.

Indledning
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Målgruppe

Heldagsklassen er et tilbud til normaltbegavede børn med sociale og 
emotionelle vanskeligheder, som ikke profiterer optimalt af den almin-
delige skolegang.

Tilbuddet gives til børn fra 0.–6. kl.

Børnenes vanskeligheder vil ofte være tilknytningsforstyrrelser, som gi-
ver alvorlige vanskeligheder såvel socialt, emotionelt samt indlærings-
mæssigt. Børnene reagerer ofte impulsstyret ud fra egne øjeblikkelige 
behov, samtidig med at de kan reagere voldsomt/afvisende overfor 
selv små krav fra omgivelserne.

Målet med at gå i Heldagsklasse er at øge elevernes selvværd og at 
styrke dem både socialt og fagligt. Der arbejdes altid hen imod, at 
eleverne, efter en periode i Heldagsklassen, kan vende tilbage til 
folkeskolen.

Heldagsklassen vil sekundært kunne optage elever, som af andre 
grunde vil kunne profitere af stedets rammer og pædagogik. Fælles for 
eleverne er, at de har behov for at være i et miljø, der er kendetegnet 
ved en tydelig og genkendelig struktur.

Mål

Heldagsklassens overordnede mål er at skabe en hverdag, så børnene 
kommer i trivsel og udvikling socialt, følelsesmæssigt og intellektuelt. 
Der tages udgangspunkt i det enkelte barns muligheder, ressourcer og 
behov. Forældresamarbejdet er en vigtig del af Heldagsklassens liv. 
Skolen tilstræber derfor altid, at forældrene føler sig velkomne og 
medinddraget i, hvad der foregår omkring deres barn.

Heldagsklassen på Sydskolen, Hørve
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Undervisning

Eleverne undervises efter de gældende regler i Folkeskoleloven.  
Undervisningen er individuelt tilrettelagt og foregår i mindre grupper.

Videnscenter

HKS-videnscenter kan vejlede lærere, pædagoger og ledere med en 
mulig problematik inden for ovenstående felt. Heldagsklassens vi-
denscenter fungerer i praksis som et ”Videnskorps”, hvor 2 lærere/
pædagoger tager ud til den afdeling, som kontakter videnscentret 
med en problemstilling i forhold til en eller flere elevers klassemiljø. 
Videnscentret har mulighed for klasse- og enkeltobservationer og spar-
ring med personale.

Heldagsklassen udvikler løbende sin videnscenterfunktion. Videnscen-
tret har desuden uddannet personale i Theraplay.

Kontakt

Henvendelse til Sydskolen på 59 66 69 00 - hvor du viderestilles - eller 
på heldag.305008@skolekom.dk

Hjemmeside: sydskolen.odsherred.dk/heldagsklassen
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Tilbuddet består af et tale-sprogtilbud fra 0.-6. klasse samt et 1-årigt 
tilbud for ordblinde elever

Målgruppe for ordblindeklassen

Ordblindeklasserne er et et-årigt tilbud til normaltbegavede elever fra 
3.-6. kl, hvis dyslektiske vanskeligheder er så store, at det er svært for 
dem at følge med i den daglige undervisning.

Mål 
Målsætningerne er, at eleven:

•  kommer i besiddelse af afkodnings- og læsestrategier og bliver 
bedre i stand til at leve op til de krav, der stilles i folkeskolen.

•  erkender sit handicap

•  får styrket sit selvværd

•  kan anvende IT som kompenserende værktøj

•  får indarbejdet gode arbejdsvaner

Hver elev får udleveret en it-rygsæk ved starten af skoleåret, som bli-
ver integreret i deres daglige undervisning i ordblindeklassen, og som 
eleven tager med sig efter afsluttet forløb.

Undervisning

Der er to daglige dansktimer, hvor der arbejdes fælles med den sprog-
lige opmærksomhed, lydfølger, læsestrategier etc. Derefter arbejdes 
der individuelt med læsning, CD-ord på computer, træningsopgaver 
og egne skriftlige opgaver, der alle tager udgangspunkt der, hvor det 
enkelte barn befinder sig i sin læse/skriveudvikling. 

Hvert barn får ca. 15 minutters individuel danskundervisning dagligt. 
Resten af skoledagen indeholder de øvrige fag, der er gældende på 
mellemtrinnet – også her bliver computeren brugt, hvor det er muligt.

Center for tale-, sprog og læsevanskeligheder  
på Sydskolen, Hørve
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Målgruppe for sprogklasserne

Sprogklasserne er for normaltbegavede elever med specifikke tale- og/
eller sprogvanskeligheder. Vanskelighederne viser sig som udtalevan-
skeligheder, sprogforståelsesvanskeligheder, ordmobiliseringsvanskelig-
heder (svært ved at ”komme i tanke” om ordene), eller pragmatiske 
vanskeligheder (svært ved ironi, overførte betydninger samt overførte 
betydninger). Mange af børnene har en kombination af disse vanske-
ligheder, i en grad, så de har svært ved at følge med i den almindelige 
skoles faglige undervisning.

Mål

Elevens sproglige samt almen faglige og sociale udvikling evalueres 
løbende, da målet er, at eleven kan sluses tilbage til sin distriktsskole 
og følge undervisningen der.  
 
Undervisning

Eleverne undervises efter Fælles Mål for Folkeskolen. Undervisningen 
er individuelt tilrettelagt og tilpasset den enkelte elev og foregår i 
mindre grupper. Desuden tilbydes eleven individuel undervisning hos 
talepædagogen efter behov. 

Har eleven motoriske vanskeligheder eller sanseintegrationsvanske-
ligheder, tilbyder ergoterapeuten træning efter behov. Al undervis-
ning foregår i et tæt samarbejde mellem afdelingens fagpersonale og 
forældre. 

Videnscenter

Videnscentret i tilknytning til sprog-og ordblindeklasserne er speciali-
seret i arbejdet med elever, der har tale-, læse- og sprogvanskelighe-
der. Centeret har primært erfaring med børn fra børnehavealderen og 
op til 6. klasse.
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Videnscentret kan dermed vejlede lærere, pædagoger og ledere i for-
hold til arbejdet med elever, der viser tegn på ovenstående vanskelig-
heder. Centret rummer en sprogklasserække fra 0.-6. kl, og et 1-årigt 
ordblindetilbud, for elever fra 3.-6. kl.

Der udbydes vejledning inden for følgende områder: 

• CD-ord-kurser for lærere

• Arrangerer temadage, varierende fra år til år

• Oplæg omkring tale-sprogvanskeligheder

• Sparring på tests og uafklarede vanskeligheder

• Deltager gerne i møder med forældre

• Er behjælpelig omkring it-rygsækken og øvrige hjælpemidler m.m.

Vejledningen foregår typisk på mail, pr. telefon eller ved et møde, 
med det team/gruppe, der arbejder med barnet.

Kontakt

Henvendelse til Sydskolen 59 66 69 00 - hvor du viderestilles - eller på 
annno@odsherred.dk

Hjemmeside:  sydskolen.odsherred.dk/ordblindeklassen eller  
sydskolen.odsherred.dk/sprogklasserne
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Målgruppe

Specialklasserækken i Vig er Odsherreds Kommunes specialundervis-
ningstilbud til børn og unge med generelle indlæringsvanskeligheder. 
Vores elever har det væsentlige til fælles, at de vil have rigtig svært 
ved at indfri de læringsmæssige krav og forventninger, der er i den 
almindelige folkeskole. Årsagerne dertil er både mangeartede og indi-
viduelle. Fælles er, at elevernes vanskeligheder kommer til udtryk som 
kognitive, sproglige, motoriske, neurologiske, adfærdsmæssige og/el-
ler emotionelle begrænsninger eller forstyrrelser. 

Mål

Vi forsøger at skabe og opbygge positive sociale relationer i forvent-
ning om, at dette påvirker den enkelte elevs trivsel og lyst til at lære. 
Vi er optaget af potentialer og styrkesider hos den enkelte elev. Vores 
udsyn er multisystemisk, hvilket bidrager til nuancer i forståelsen af 
vores elevers udfordringer.

Undervisning

I den daglige undervisning og i de specialpædagogiske aktiviteter væg-
ter vi samspillet mellem elevens faglige, sociale og personlige udvik-
ling. Vi arbejder ud fra en anerkendende pædagogik med særligt fokus 
på det relationelle som forudsætning for læring. 

I specialklasserækken underviser vi i alle folkeskolens fag og fagom-
råder, som tilrettelægges under særlig hensyntagen til den enkelte 
elevs læringsforudsætninger og potentiale. Vi underviser med særlige 
undervisningsmaterialer, tekniske hjælpemidler og digitale undervis-
ningsmidler. 

Alle klasser har skemalagt bevægelse i gennemsnit 1 time om dagen. 
Aktiviteterne er fordelt på henholdsvis et dagligt bevægelsesbånd, 
idræt, yoga og svømning. Vi prioriterer friluftsaktiviteter i nærom-

Specialklasserne på Sydskolen, Vig
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rådet og længere væk. for eksempel kan nævnes et tæt samarbejde 
med Odsherred Naturskole.

Samarbejdet omkring den enkelte elev er vigtigt. Vi prioriterer der-
for samarbejdet mellem skole og forældre samt øvrige nøglepersoner 
omkring eleven meget højt.

Kontaktlæreren er tovholder på al kontakt mellem skole og hjem, og 
vil derfor altid informere og holde kontakt via forældreintra samt tele-
fonisk, når det er nødvendigt. Derudover indkalder kontaktlæreren til 
skole-hjemsamtaler samt skolekonferencer. Nogle gange kan der være 
behov for netværksmøder hvor psykolog, sagsbehandler, støtteperson 
eller øvrige deltager.

Videnscenter

Videnscentret har til formål at vejlede og supervisere omkring inklusi-
on af elever med generelle indlæringsvanskeligheder, samt vejledning 
omkring visitation af elever til specialklasserækken. I videnscentret 
har vi fokus på at undersøge muligheder for at lette elevens problemer 
med det formål, at barnet kan blive i sin klasse så længe som muligt.

Videnscentret har dsamtidig fokus på den forebyggende og inklude-
rende indsats på skolerne i Odsherred Kommune.

Videnscentrets vejledning er tiltænkt:

•  Lærere, der oplever vanskeligheder med at inkludere en elev med 
generelle indlæringsvanskeligheder i deres klasse. Dette kan være i 
forhold til faglige såvel som sociale vanskeligheder.

•  Forældre, der ønsker vejledning i, hvad de kan gøre for at støtte 
deres barn med henblik på inklusion. Forældre der oplever at deres 
barn ikke trives på grund af sociale, psykiske eller faglige vanskelig-
heder.

•  Elever, der oplever dårlig trivsel på grund af sociale, psykiske eller 
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faglige vanskeligheder.

•  Andre faggrupper eller enkeltpersoner, der er bekymrede for et 
barns eller et ungt menneskes trivsel.

Videnscentret har til formål at udbrede viden omkring generelle ind-
læringsvanskeligheder. Dette med henblik på at øge trivslen for den 
enkelte elev, samt på at opnå størst muligt udvikling af den enkelte 
elevs potentiale. 

Videnscentret tilbyder derfor:

• Kurser og vejledning i taktile undervisningsmidler

• Temadage/kurser med specialpædagogisk indhold

• Oplæg om generelle indlæringsvanskeligheder

• Vejledning om tests og uafklarede indlæringsvanskeligheder

• Udlån af litteratur og diverse taktile hjælpemidler som kuglepuder 
og lignende

Kontakt

Henvendelse til Sydskolens hovedtelefonnummer 59 66 69 00 eller 
direkte til afdelingsleder Birgitte Malmstrøm Skriver, birsk@odsherred.
dk eller Lene Dahl Rasmussen, ldr@vig-skole.dk , 23 83 37 72.

Hjemmeside: sydskolen.odsherred.dk/specialklasserne
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Målgruppe

Herrestrup Skole og Videnscenter er en specialskole for normaltbega-
vede elever med vanskeligheder knyttet til ADHD- og autismespektret.

Mål og principper

Skolen ønsker så vidt muligt at skabe sammenhæng og helhed i elever-
nes hverdag, så de får optimale muligheder for at udvikle deres sociale 
adfærd, deres færdigheder og deres kundskaber

Skolen ønsker at have forældrene med i et ligeværdigt samarbejde, så 
vi kan udveksle viden og erfaringer om elevernes måde at fungere på, 
og deres muligheder for at udvikle sig.

Undervisning

Eleverne undervises ud fra folkeskolelovens gældende rammer.

Eleverne går i klasser med 6-8 elever, som sammensættes efter klas-
setrin og specifikke vanskeligheder.

Klasserne er indrettet med individuelle arbejdspladser, som tilgodeser 
elevernes behov for ro – ”skærmning” og struktur samt et fællesbord 
til gruppeundervisning og fællessamlinger.

Undervisningen er opbygget omkring et stillads af visuel og tidsmæssig 
struktur og tager udgangspunkt i den enkeltes særlige forudsætninger 
for læring.

Vi arbejder med specialpædagogiske metoder og hjælpemidler, særligt 
udviklet for børn og unge med neurologiske udviklingsforstyrrelser, 
knyttet til ADHD og autismespektret. 

Der lægges lige stor vægt på både den personlige, faglige og sociale 
læring, samt at eleverne får opbygget og trænet egne strategier i 
forhold til deres neurologiske udfordringer.

Herrestrup Skole og Videnscenter
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Videnscenter

Videnscentret på Herrestrup Skole og Videnscenter er en rådgivnings-
enhed, der samler, skaber og formidler viden om det at have vanske-
ligheder knyttet til ADHD og autismespektrumsforstyrrelser. Formid-
lingen retter sig mod Odsherreds Kommunes folkeskoler, børnehaver, 
fritidstilbud og øvrige specialtilbud.

I praksis udøver Videnscentret pædagogisk support til pædagoger og 
lærere, som står med særlige udfordringer i forhold til elever med 
erkendte eller tydelige vanskeligheder inden for ADHD og/eller autis-
mespektrumforstyrrelser (ASF).

Målet med et supportforløb er at have fokus på, hvordan en dag/sko-
ledag kan tilrettelægges, således at barnet/eleven bliver i stand til at 
indgå i fællesskabet/klassen - hvilke hensyn skal der tages? - hvordan 
kan man forstå den adfærd, eleven udviser og handle meningsfuldt 
derefter. Forudsætningerne for en vellykket inklusion kan således 
styrkes.

Ud over support-forløb tilbyder videnscentret oplæg eller kurser om-
handlende viden om samt pædagogiske tiltag i forhold til børn og unge 
med ADHD og/eller ASF. 

Videnscentret har endvidere en udlånsbank af litteratur inden for 
ADHD og ASF samt diverse hjælpemidler, der udlånes til afprøvning.

Hvem kan søge vejledning/kurser? 

Alle folkeskoler, specialtilbud og daginstitutioner i Odsherred Kom-
mune. Det er teamet omkring elev/barn/ung der vejledes.
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Kontakt

Michala Dich, micdi@odsherred.dk, 24 49 95 99. 
Bård Sandhaug, brdsa@odsherred.dk, 61 77 04 06.

Download et ansøgningsskema på hjemmesiden:  
nasv.odsherred.dk/videnscenter



Modtageklasserne på Nordskolen, Højby

Målgruppe for modtageklasserne

Elever med et andet modersmål end dansk. Det kan både være nytil-
komne børn i skolealderen og børn med delvis dansk-sproglig baggrund 
med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog.

Mål

At eleverne udvikler tilstrækkelige dansksproglige kompetencer, så de 
kan klare sig i en almindelig klasse i alle fag også dansk.

At eleverne undervises således, at de bliver i stand til at tage folke-
skolens afgangsprøver.

At udvikle eleverne til at blive kreative og selvstændige mennesker 
som kan indgå i et positivt fællesskab med andre.

At styrke elevernes identitetsopbygning og anerkendelse. 

At eleverne lærer at samarbejde og arbejde på tværs af køn og fær-
digheder. 

At eleverne lærer at styre egne følelser og kan give udtryk for dem på 
en hensigtsmæssig måde.

Undervisning

På Nordskolen, Højby har vi fire modtagelsesklasser:

MO 1: For børn mellem 6 og 7 år

MO 2: For børn mellem 8 og 10 år

Mo 3: For børn mellem 10 og 13 år

MO 4: For børn mellem 14 og 16-17 år

Undervisningen er specielt tilrettelagt for målgruppen. Først og frem-
mest er der undervisning i dansk som andetsprog, men også i matema-
tik, engelsk og musik.
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•  I undervisningen sættes der fokus på at give eleverne en viden om 
dansk kultur og traditioner, så de får en lettere tilgang til at forstå 
og indgå i socialt samspil i det samfund, de bor i.

•  Der sættes fokus på, at eleverne udvikler forudsætninger for en 
aktiv og ligeværdig deltagelse i undervisningen på skolen og forbe-
redes til en videre uddannelse.

•  Der arbejdes med alderssvarende danske tekster og film med dansk 
tale, som giver et indblik i, hvordan den ”almindelige” dansker 
lever. Hvis eleverne har svært ved at udtrykke sig, giver vi dem 
strategier til at få deres budskab ud.

•  Der arbejdes med forskellige teksttyper. 

•  Der arbejdes med det samme tema i forskellige sammenhænge, et 
godt udgangspunkt for at huske nye ord. Ligeledes arbejdes med 
forskellige typer af begrebskort, som er med til at skabe en dybere 
forståelse af ord og begreber. 

•  Der sættes stærkt fokus på indlæring af det danske alfabets morfe-
mer og grafik her især skriveretning.

•  Der arbejdes med centrale grammatiske områder, og der er fokus 
på sætningsbygning og regler for orddannelse.

•  Der arbejdes med forskellige lytteaktiviteter med henblik på en 
stadig mere nuanceret forståelse.

•  Der arbejdes med fremlæggelse af fagligt stof, hvor eleverne lærer 
at modtage konstruktive tilbagemeldinger fra læreren og andre 
elever.

•  Der foretages ekskursioner til lokaliteter, der udvikler kendskab til 
det danske samfund.

•  Der gives med, at eleverne får et godt fundament for at udvikle sig 
alsidigt og personligt.
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Videnscenter

Lærerne har særlig viden omkring tosprogede elevers læring, trivsel og 
sociale baggrund.

•  Vi vejleder lærere, pædagoger og andre interesserede omkring, 
hvordan man inkluderer tosprogede børn og unge i en almindelig 
klasse. 

•  Vi giver sparring på, hvordan dansk som andetsprog kan inddrages 
som en dimension i alle fag.   

Kontakt 

Henvendelse til Nordskolens hovedtelefonnummer 59 66 63 00 eller 
direkte til 

• Afdelingsleder Lone Balslev Marcussen, lobma@odsherred.dk 

• SFO-leder Micael Wörts, micwo@odsherred.dk 

• Koordinator Faiza Salah, faisa@odsherred.dk, 22 35 25 22

Hjemmeside: nordskolen.odsherred.dk/modtageklasse
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