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Evaluering af kapitel 6: Specialundervisning 

 
Formålet med evalueringen er at få indblik i, hvordan skolen sikrer indsatsen omkring elever med 

behov for specialundervisning,  

Pædagogisk leder Rikke Holst Vigilius har i samarbejde med hhv. afdelingsleder for 

specialundervisning Pia Mosebo, afdelingsleder for mellemtrinnet, Lene Okkerstrøm Rydahl, 

ressourcepædagog Sabina Pastor samt ordblindevejleder Birgitte Skovgård Larsen beskrevet, hvad 

vi gør på skolen mht. specialundervisning samt evalueret, om vores tilbud og procedurer er 

tilfredsstillende.   

Begrebet ”specialundervisning” dækker over: 

• Specialundervisning i forhold til specifikt fagfaglige behov.  

• Anden specialpædagogisk bistand i forhold til sociale udfordringer 

Ved at svare på seks centrale spørgsmål om emnet og efterfølgende evaluere skolens indsats, 

fremskriver de følgende sider hvordan, skolen sikrer indsatsen omkring fagfaglig 

specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i forhold til sociale udfordringer. 

Behandlingen indledes med en opfølgning på målene fra sidste omgang af selvevaluering (2012 – 

2015) og afsluttes med en opsamlende kvalitetsevaluering af skolens arbejde med 

specialundervisning som sådan.  

6.1) Opfølgning på opsatte mål fra sidste selvevaluering                                              

6.2) Hvordan sikrer skolen, at den har de nødvendige kvalifikationer/kompetencer i forhold til 

specialundervisning?  

6.3) Hvordan identificerer skolen de elever, der har behov for specialundervisning?  

6.4) Hvordan organiserer skolen sin specifikt faglige specialundervisning?   

6.5) Hvordan bruger skolen LP-modellen i arbejdet med at give anden specialpædagogisk bistand? 

6.6) Hvordan anvender skolen handleplaner for elever, der modtager specialundervisning? 

6.7) Hvordan sikrer skolen, at den givne specialundervisning tilgodeser elevens behov? 

 

På s. 9 – 10 er en opsamlende kvalitetsevaluering af skolens arbejde med specialundervisning.  
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6.1) Opfølgning på opsatte mål fra sidste selvevaluering  

Mål: Alle skolens elever med en ikke-dansktalende forælder har plads på et dansk som andetsprogs-

hold 

Opfølgning: Vi har en procedure for, at alle elever med en ikke-dansktalende forælder får et tilbud 

om at komme på hold. Ud fra en faglig vurdering prioriterer vi eleverne. 

Mål: Udvidelse af niveaudeling i udskolingen. Fra skoleåret 2014/2015 opretter vi både et ”8.5”-

hold og ”9.5”-hold. I praksis betyder det, at elever fra årgangen med et særligt behov får mulighed 

for et fagligt løft på et mindre hold i to lektioner om ugen i dansk. I matematik og engelsk gælder 

det alle fagets lektioner.  

Opfølgning:  Som noget helt nyt tog skolen i tre år (2012 – 2014) en ny 7. klasse ind. Der viste sig 

et behov for at oprette ”8.5”-hold, da en del af de nye elever ikke fagligt var på 7. klasses niveau. 

Behovet for så omfattende en specialindsats stoppede, da skolen ikke mere tog nye 7. klasser ind. 

Skolen opretter fortsat ”9.5”-hold efter behov, dvs. en større gruppe af elever med under 4 i 

standpunktskarakter.  Elever på 8. og 9. årgang med specialundervisningsbehov bliver fulgt tæt og 

kan blive indskrevet i en lektiecafe eller en mentorordning.  
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6.2) Beskriv hvordan skolen sikrer, at den har de nødvendige 

kvalifikationer/kompetencer i forhold til specialundervisning: 

 
Skolen afdækker løbende behov, både når det gælder den specifikt fagfaglige specialundervisning 

og anden specialpædagogisk bistand.  

 

Specialundervisning i forhold til specifikt fagfaglige behov: 

 

Skolen tilstræber, at eleverne undervises af faglærere, der besidder særlig viden på området og i 

øvrigt bliver fagligt opdateret på kurser eller vha. sparring af skolens vejledere.  

Afdelingslederen med ansvar for specialundervisning er med i et netværk om specialundervisning. 

I skrivende stund arbejder vi på at få et ordblindenetværk på tværs af skoler op at stå. 

 

Anden specialpædagogisk bistand i forhold til sociale udfordringer: 

Skolen har pt. 30 elever, der modtager SU-støtte. Et tæt samarbejde med afdelingsledere, 

skolelederen, SFO-lederen og ressourcepædagoger sikrer, at skolen har de nødvendige kompetencer 

i forhold til anden specialpædagogisk bistand. Afdelingsledere og ressourcepædagoger har 

inklusionsspecifikke fagkompetencer, der sikrer kvaliteten af arbejdet igennem systemet.  

Ressourcepædagogerne sparrer med lærerne, ligesom de jævnligt coacher pædagoger og 

støttepædagoger, der er tilknyttet SU-elever rundt omkring i klasserne. Ressourcepædagogerne 

afholder jævnligt kurser for pædagogerne, så de er opdateret på nyeste viden.  

Ressourcepædagogerne selv bliver opdateret på den nyeste viden inden for området på konferencer 

og kurser.  

 

6.3) Beskriv hvordan skolen identificerer de elever, der har behov for 

specialundervisning: 
 

Specialundervisning i forhold til specifikt fagfaglige behov:  

 

Alle skolens elever bliver systematisk testet med standardiserede læseprøver, staveprøver og 

matematikprøver gennem skoleforløbet. Eleverne kan score fra C1 – C10, hvor C10 er det bedste. 

 

• Hvis man scorer fra C4 og op skal man ikke forvente at få et specialundervisningstilbud. 

• Hvis man scorer fra C3 og ned, er vi opmærksomme på: 

 

C3 er udtryk for usikkert indlært 

C0- C2 kan være udtryk for deciderede indlæringsvanskeligheder. 
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Anden specialpædagogisk bistand i forhold til sociale udfordringer: 

Ved en bekymring for et barn kontakter en lærer afdelingslederen. Afdelingsleder og lærer finder i 

fællesskab ud af, hvilke tiltag der skal gøres for at prøve at løse udfordringerne. Skolen følger her 

en fast model, vi kalder ”10-trins-modellen”. I dette arbejde kan indgå yderligere afdækning af 

problemstillingen vha. test, observationer, elevsamtaler etc.  

 

Hvornår sættes der ind med specialundervisning? 
 

Specialundervisning i forhold til specifikt fagfaglige behov: 

 
Som hovedregel vejledes læreren af en faglig vejleder i at imødekomme elevernes udfordringer vha. 

undervisnings- og/eller materialedifferentiering. Som opfølgning på den systematiske testning 

vurderer afdelingslederen for specialundervisning og læreren i fællesskab, om en elev skal have et 

specialundervisningstilbud. Efter behov opretter skolen intensive specialundervisningskurser af 

kortere varighed for udvalgte elever. 

 
Anden specialpædagogisk bistand i forhold til sociale udfordringer: 

Alt efter karakteren af elevens udfordringer sættes ind med tiltag og strategier for at afhjælpe de 

specifikke vanskeligheder.  

 

Hvad gør vi før skolestart? 

 
Specialundervisning i forhold til specifikt fagfaglige behov: 

 

Helsinge Realskole har åbnet sin egen børnehave 1. november 2016. Vi modtager ca. 50 % af 0. 

årgang herfra. Vi har et grundigt brobygningsarbejde mellem børnehave og skole, som vi kalder 

”Rejsen til skolen”. Skolen varetager desuden et specifikt skoleforberedende arbejde i 

storbørnsgruppen i børnehaven, hvor afdelingslederen for specialundervisning står for 

skoleforberedende sprogarbejde, fx sproglig opmærksomhed.  Afdelingslederen er endvidere med 

til at evaluere 3 og 5-års sprogscreeninger. 

Derudover gennemfører skolen en grundig ”brobygning” fra de øvrige børnehaver, som vi får elever 

fra. Skolen besøger børnene i børnehaverne, og børnehaverne kommer på besøg på skolen. 

Overleveringspapirer nærlæses, ligesom skolen gennemfører møder med børnehavernes personale. 
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Anden specialpædagogisk bistand i forhold til sociale udfordringer: 

Afdelingslederen for specialundervisning deltager på indsatsmøder/nedværksmøder med 

kommunens psykolog. Hermed har skolen opmærksomhed på elever med særlige behov ved 

skolestart.  

Forældre til børn med særlige udfordringer opfordres på forældremødet i efteråret før skolestart til 

at tage kontakt til afdelingslederen med ansvar for specialundervisning. Hermed har skolen 

mulighed for at vurdere, om Helsinge Realskole er det rigtige tilbud for barnet og evt. iværksætte et 

specielt brobygningsforløb. På baggrund heraf kan der være mulighed for at søge om støtte til 

barnet før skolestart. 

 

Hvad gør vi i børnehaveklassen? 

 
I børnehaveklassen bliver eleverne screenet i starten af skoleåret. Screeningen har fokus på 

ordforråd og bogstavkendskab og giver et billede af, hvem skolen skal være opmærksomme på.  

Senere på året laver børnehaveklasselederne en KTI (Kontrolleret Tegne Iagttagelse). Denne 

iagttagelse viser noget om barnets parathed i forhold til skolerelateret arbejde. Fx om hukommelse 

og modtagelse af fælles beskeder.  

 

Ved udgangen af børnehaveklassen screener afdelingslederen for specialundervisning eleverne for 

bogstavkendskab. På dette tidspunkt skal eleverne helst kunne alle bogstaver og være i stand til at 

løse enkle lyd-syntese opgaver.  

 

Hvad gør vi i 1. og 2. klasse? 

 
Mht. dansk tages der i november i 1. klasse en OS64-læseprøve, samt en lille orddiktat. Ud fra 

resultatet af disse tests udvælger læsevejlederne de elever, der skal have et 

specialundervisningstilbud. På samme måde evalueres eleven efter OS64 i slutningen af 1. klasse, 

og igen i november i 2. klasse, når der tages en OS120 læseprøve. I udvælgelsen til 

specialundervisning vægtes den enkelte elevs behov og niveau.  

Mht. matematik tages der i klassen en prøve både i 1. og 2. klasse. For elever med specielt 

opmærksomhedskrævende resultater udarbejdes der individuelle handleplaner. 

 

Hvad gør vi i 3. – 8. klasse? 

 
Dansk og matematik: 

Hvor der er behov for en mere omfattende indsats end det er muligt ved 

undervisningsdifferentiering i klassen, kan afdelingslederen med ansvar for specialundervisning 
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bl.a. ud fra resultaterne af standardiserede læseprøver, staveprøver og matematikprøver visitere 

elever til et intensivt forløb af kort varighed. 

 

Anden specialpædagogisk bistand i forhold til sociale udfordringer: 

Skolen gør en systematisk indsats for at få identificeret udfordringer så tidligt som muligt i 

skoleforløbet. Vi har derfor valgt at have en pædagog tilknyttet de enkelte klasser på 0.- 2. årgang 

for at hjælpe eleverne bedst muligt ind i læringsmiljøet på Helsinge Realskole.  

På mellemtrinnet og i udskolingen afhænger indsatsen af den enkelte elevs særlige udfordringer. 

Det er afdelingslederen, der afgør behovene og fordeler ressourcerne.  

 

Identifikation af ordblindhed: 

 
I forhold til identifikation af ordblindhed screener vi i 3. klasse med DVO-testen ”nonord”. Ved 

bekymrende resultat iværksættes korte intensive kurser. Ved manglende fremgang testes der for 

ordblindhed i foråret i 3. klasse.   

Ved bekymrede resultat af standardiserede og nationale test i 4. og 6. klasse testes eleverne for 

ordblindhed. Efter behov iværksætter skolen specielle tiltag og kurser til ordblinde elever og elever 

med fonologiske vanskeligheder med fokus på både brug af it-værktøjer og strategier i forhold til 

den fortsatte læse-/staveudvikling. 

 

6.4) Hvordan organiserer skolen sin specifikt fagfaglige 

specialundervisning?   

Specialundervisning i forhold til specifikt fagfaglige behov: 

 

Skolen har forskellige specialundervisningstilbud: 

 

 TLH (tidlig læsehjælp) 

 TIM (tidlig matematikindsats) 

 Forskellige typer af lektiecaféer 

 Matematikhold 

 ”9.5”-hold i dansk, engelsk og matematik (niveaudeling på tværs af årgangen – et 

tilbud til elever med brug for et fagligt løft) 

 Hold for elever med ordblindhed/IT-rygsæk 

 Individuelle introforløb samt løbende opfølgning for ordblinde elever 

 Dansk som andetsprogs-hold 

 



Selvevaluering på Helsinge Realskole (2015 – 2018):  

Kapitel 6: Specialundervisning 

 
 

7 
 

Ikke alle tilbud er nødvendigvis op at stå hele tiden. Hvilke tilbud, der bliver oprettet, afhænger af 

løbende behov.  

 

6.5) Hvordan bruger skolen LP-modellen i arbejdet med at give anden 

specialpædagogisk bistand? 

Når det gælder arbejdet med elever, der modtager SU-støtte og andre elever med vanskeligheder, 

arbejder skolen overvejende efter LP-modellen (læringsmiljø og pædagogisk analyse).  

Vi har valgt denne model for at sikre et kvalificeret arbejdet med ”… at afdække og udvikle den 

enkelte elevs potentiale” bedst muligt – jf. skolens værdi om faglighed. 

 

LP-modellen er en analysemodel, der anvendes for at finde frem til hensigtsmæssige pædagogiske 

tiltag med udgangspunkt i de udfordringer, som findes i skolehverdagen. Det er en model for 

pædagogisk analyse, hvor hensigten er at opnå en eksplicit forståelse af de faktorer, der udløser, 

påvirker og opretholder adfærds- og læringsproblemer i skolen.  

På dette grundlag kan der gennem anvendelse af modellen udvikles og gennemføres tiltag og 

strategier, som bidrager til, at udfordringerne bliver mindre, og resultaterne bedre.  

 

En gennemgående præmis er, hvordan vi ser på adfærdsproblemer. Forskningen viser entydigt, at 

adfærdsproblemer ikke kun kan forklares med henvisning til egenskaber hos eleven. De må forstås i 

sammenhæng med undervisningen og læringsmiljøet på skolen. Derfor skal vi arbejde med hele 

systemet, når vi møder en bekymrende adfærd hos et barn.  

 

Det overordnede mål med LP-arbejdet er, at det enkelte barn får mest mulig læring. 

 

Et LP-arbejde består af to faser: 1) En analysefase; 2) En strategi- og handlefase.                  

Deltagerne i arbejdet er lærere, pædagoger, ressourcepædagog og afdelingsleder. Inspireret af 

PPV’ens anbefalinger (Pædagogisk Psykologisk Vurdering) fra kommunens psykolog finder skolen 

ved fælles analyse frem til opretholdende faktorer for den bekymrende adfærd, og der besluttes, 

hvordan der skal arbejdes med udvalgte problemstillinger frem mod næste LP-møde, hvor tiltagene 

evalueres og nye mål fastsættes. Ressourcepædagogerne er tovholder på processen. Alt 

dokumenteres løbende i en forpligtende handleplan.  
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6.6) Hvordan anvender skolen handleplaner for elever, der modtager 

specialundervisning? 

Specialundervisning i forhold til specifikt fagfaglige behov: 

 

Det er ikke en fast procedure, at der bliver lavet egentlige handleplaner på elever med faglige 

behov. Men, alle indsatser afsluttes med en evaluering, der afdækker elevens udbytte af indsatsen.  

 

Anden specialpædagogisk bistand i forhold til sociale udfordringer: 

Alle elever, der modtager SU-støtte, har en handleplan, der evalueres jævnligt ifølge LP-modellen: 

Hvilke strategier og tiltag virker? Hvad virker ikke? Fastsættelse af nyt mål og fordeling af opgaver. 

 

6.7) Hvordan sikrer skolen, at den givne specialundervisning 

tilgodeser elevens behov? 
 

Specialundervisning i forhold til specifikt fagfaglige behov: 

  

Alle indsatser afsluttes med en evaluering, der afdækker elevens udbytte af indsatsen.  

Ved klassegennemgang med afdelingslederen, lærerteam og afdelingslederen med ansvar for 

specialundervisning følges op på den enkeltes elev aftaler, og der udarbejdes nye planer efter behov. 

Det kan fx være et fagligt specialundervisningsforløb, individuel testning, lærersparring med 

vejleder etc. Specifikke opgaver i forbindelse med de nye planer fordeles. 

 

Anden specialpædagogisk bistand i forhold til sociale udfordringer: 

For elever med særlige behov, der modtager SU-støtte, og andre elever med vanskeligheder, 

vurderes behovene løbende bl.a. vha. LP-modellen i samarbejde med afdelingslederen, 

ressourcepædagogerne og PPR.  
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Vurdering. 

Opsamlende kvalitetsevaluering af skolens arbejde med 

specialundervisning  

Evalueringstidspunkt: Februar/marts 2018  

Evalueringsmetoder: Pædagogisk leder Rikke Holst Vigilius har i samarbejde med hhv. 

afdelingsleder for specialundervisning Pia Mosebo, afdelingsleder for mellemtrinnet, Lene 

Okkerstrøm Rydahl, ressourcepædagog Sabina Pastor samt ordblindevejleder Birgitte Skovgård 

Larsen beskrevet, hvad vi gør på skolen mht. specialundervisning samt evalueret, om vores tilbud 

og procedurer er tilfredsstillende.   

Resultat af evaluering: 

Skolen er overordnet tilfreds med sit specifikt fagfaglige specialundervisningstilbud. Skolen er 

tilfreds med sit testbatteri. Vi identificerer elever med behov og formår i udstrakt grad at løfte dem. 

Inden for de seneste år har skolen målrettet arbejde med at oprette et vejlederkorps, der støtter 

lærerne i at afhjælpe og arbejde med elevernes behov i klasseundervisningen, så eleverne oplever at 

være inkluderet trods faglige vanskeligheder. Denne vejledning suppleres af specialundervisning på 

mindre intensive hold af kortere af varighed. 

Siden indførslen af den nationale ordblindetest har vi oplevet et boom i antallet af ordblinde elever. 

I skrivende stund har vi således 54 ordblinde elever ud af 930 elever i alt. Vi har derfor stort fokus 

på identifikation, opfølgning og det videre forløb. Elever og forældre er meget tilfredse med skolens 

indsats. Skolens mål for arbejdet er: ”Ordblinde elever kan på lige fod med andre elever udvikle 

deres faglige potentiale, så de bliver i stand til at gennemføre 9. klasse afgangsprøve med henblik 

på at fuldføre en ungdomsuddannelse”. Skolen er tilfreds med den måde, vi formår at hjælpe 

ordblinde elever på. 

Skolen har fundet det nødvendig at ansætte en ny faggruppe, nemlig ressourcepædagoger med 

særlige specialpædagogiske kompetencer for at imødekomme en voksende gruppe af elever med 

særlige behov af psykologisk, emotionel og social karakter. Opgaven er at vejlede pædagoger og 

lærerteams, så disse elever har mulighed for at få udviklet deres potentiale i det omfang, det er 

muligt.  
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Målsætninger og handleplaner frem til næste evaluering: 

Skolen opsætter ét nyt og omfattende mål: 

Arbejdet med LP-modellen omkring læringsmiljø og pædagogisk analyse er blevet et fælles 

professionelt sprog og en fælles professionel arbejdsmetode på både mellemtrin og i indskolingen 

til gavn for elever med særlige udfordringer 

Handleplan: 

Vi har startet op med at arbejde efter LP-modellen på mellemtrinnet, hvor afdelingslederen og 

ressourcepædagogen er gået i spidsen. I skoleåret 2017/20178 har skolen ansat en 

ressourcepædagog i indskolingen. Ideen er, at afdelingsleder i indskolingen og 

resssourcepædagogen samt læsevejlederen bliver indført i metoderne fra mellemtrinnet. Dels ved 

fælles kursusdage, hvor også lederne fra SFO’en deltager, dels ved sparring mellem de to afdelinger 

i ”learning-by-doing-fasen”. 

I foråret bliver hele personalet i SFO’en indført i LP-modellens metoder – og i august 2018 får hele 

lærerkollegiet en introduktion. Målet er, at alle er bekendte med modellen – og kan være parate til 

at arbejde inden for denne ramme, når behovet viser sig.  

Næste evaluering: 

Tredje selvevalueringsrunde: 2018-2021 


