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Beskrivelse af
gruppetilbud på Blovstrød skole
for børn med vanskeligheder inden for
samvær og kontakt

Hvorfor gruppetilbud?
Specialundervisningen i Allerød kommune har til hensigt at følge nærheds- og
mindste indgrebsprincipper for børns (special)undervisning, hvilket betyder, at
specialundervisning gives så tæt på barnets nærmiljø som muligt og med mindst
muligt indgreb, dvs. med så få timer som muligt adskilt fra den almenklasse barnet
kan gå i.
Det er på baggrund af dette ønske, politisk besluttet at oprette specialundervisnings-grupper til børn på kommunens folkeskoler for at sikre dem
tilknytning til nærmiljøet og normalområdet.
Ved placering i et kommunalt gruppetilbud får barnet ligeledes mulighed for at
opretholde sine naturlige netværk.
Barnet vil kunne indgå som en del af sociale fællesskaber, hvor det dels vil kunne
identificere sig med andre børn med samme vanskeligheder og dels vil have
mulighed for kontakt med børn i almenklasser. Barnet vil kunne modtage en del af
undervisningen sammen med børn med samme vanskeligheder; og i den
udstrækning barnet magter og tåler det, vil det være muligt også at modtage en del
af undervisningen i en almenklasse. Det vil sige, at undervisningen tilpasses den
enkelte elevs behov og ressourcer.
Kommunens specialiserede tilbud er tænkt som et sted, hvor barnet skal have
hjælp til sine vanskeligheder, og at støtten skal have det formål at arbejde med
barnets vanskeligheder med det sigte at gøre det muligt for barnet at vende tilbage
til normalskolen.
En skoleplacering i nærmiljøet og tæt på normalmiljøet styrker desuden
mulighederne for, at flere børn tager folkeskolens afgangseksamen, ligesom lokale
gruppetilbud giver mulighed for et bedre tilsyn i forhold til, om undervisningen
sikrer barnets muligheder for at kunne gå op til Folkeskolens afgangsprøver.
Målgruppe
Målgruppen for gruppetilbuddet på Blovstrød skole er normaltbegavede børn fra
0.-6. klasse, som har så store vanskeligheder inden for samvær og kontakt, at de
ikke kan trives i en almindelig skole.
Undervisningsgrupperne, som er opstartet i august 2011, er etableret som et
specialundervisningstilbud til børn med behov for særlig vidtgående hensyntagen
og støtte, jf Folkeskolelovens §20 stk. 2. Der vil således blive tale om gruppetilbud
til børn, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen og støtte, og hvor disse særlige
undervisningsmæssige behov ikke kan tilgodeses i en almenklasse med støtte.
Tilbuddet vil rumme
- børn med omfattende problemer vedrørende selvstændiggørelse, selvværd og
kompetenceudvikling (intellektuelt, praktisk og socialt).
- børn, som er skrøbelige/angstfulde, opgivende/trodsige eller med en strukturløs/
undgående personlighedsdannelse
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- børn som typisk er socialt isolerede
- børn som ikke i tilstrækkelig grad kan rummes eller behandles med den
almindelige folkeskoles muligheder
- børn med behov for en struktureret hverdag
- børn som ofte har opmærksomheds- og skolefaglige vanskeligheder
Før placering i gruppetilbuddet på Blovstrød skole har børnene typisk haft
omfattende vanskeligheder i tidligere institution/skole pga. opgivelse,
kravafvisning, oppositionel adfærd og uhensigtsmæssige kontaktmønstre.
Derudover har børnene ofte en svag status, isolation eller marginalisering i
gruppen af jævnaldrende.
De skrøbelige/angstfulde børn gør placering af voldsomme, udadreagerende børn
i samme tilbud meget vanskelig.
Visitation til gruppetilbuddet på Blovstrød skole sker via Allerød kommunes
centrale visitationsudvalg og kræver, at der foreligger en psykologisk undersøgelse
af kognitive og sociale/emotionelle forhold, beskrivelse af testforløb, samt tidligere
sagsbeskrivelser.
I gruppetilbuddet vægtes
- Tydelig struktur.
- At styrke den enkelte faglig og social.
- At arbejde både individuelt og fagligt
- At inddrage it i undervisningen.
- At øge elevernes selvværd.
- At lære at tackle modgang.
- At hjælpe og tilskynde eleverne til samvær med andre samt tilskynde til
deltagelse i fritidsaktiviteter.
- At deltage i skolens aktiviteter fx motionsdag, aktivitetsdag, skolefest,
emneuger osv. sammen med de øvrige klasser.
- At være i en tæt dialog med forældrene
Formålet med en placering af et barn i gruppetilbuddet på Blovstrød skole er, at
øge barnets selvstændighed og faglige og sociale kompetencer.
Placering og rammer
Grupperne for børn med vanskeligheder inden for samvær og kontakt er etableret
på Blovstrød skole, Kærvej 10, 3450 Allerød.
Der oprettes 2 grupper med typisk 5-7 elever i hver gruppe, og med bedre
lærerdækning end i øvrige klasser. De tilknyttede lærere har særlig viden og
erfaring indenfor målgruppen.
Fritidstilbud
Eleverne bliver tilknyttet skolens almindelige SFO, men i et skærmet tilbud.
Børnene har så mulighed for at være blandt SFO'ens øvrige børnegruppe
afhængigt af, hvad de magter, men vil altid kunne trække sig tilbage til det
skærmede tilbud, væk fra den almindelige SFO.
Det vil også være muligt for barnet at være tilknyttet sin lokale SFO, men da ikke
med mulighed for et skærmet tilbud.
Børnene vil blive tilbudt almindelig klub efter 3. klasse. Børn med særlige behov,
der ikke kan varetages i den almindelige klub, vil blive tilbudt plads i Klub Vest,
som vil kunne løse opgaven med at varetage børnenes særlige behov
Såfremt det af skole og forældre vurderes hensigtsmæssigt med en fortsat
placering af barnet i SFO, vil dette i enkelte tilfælde kunne lade sig gøre. Den
pædagogiske ramme vil dog forblive den samme.
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