
Bilag 1: Justering og udvikling i Gribskov Kommunes interne specialundervisningstilbud

Justering og udvikling: Udvidelse i målgruppens alder 

Tilbud Målgruppe nu Normering nu
(antal børn)

Målgruppe pr.1.8.16 Normering pr. 1.8.16

Skolehuset Børn på de yngste klassetrin
• Generelle indlæringsvanskeligheder  
• Udviklingsforstyrrelser indenfor autismespektret
• Vidtgående specialpædagogiske behov

6 Børn og unge på alle klassetrin 
• Generelle indlæringsvanskeligheder  

• Uviklingsforstyrrelser indenfor autismespektret
• Vidtgående specialpædagogiske behov

18

Femgårdsvej Børn på mellemtrinet 
• Generelle vanskeligheder med kontakt, 

kommunikation og social forståelse
• Udviklingsforstyrrelser indenfor autismespektret
• Vidtgående specialpædagogiske behov

6-8 Børn i indskoling og på mellemtrinet
• Generelle vanskeligheder med kontakt, kommunikation og social 

forståelse
• Udviklingsforstyrrelser indenfor autismespektret
• Vidtgående specialpædagogiske behov

12-16

Justering og udvikling: Udvidelse af målgruppen/tilbuddets omfang

Tilbud Målgruppe nu Normering nu
(antal børn)

Målgruppe pr.1.8.16 Normering pr. 1.8.16

Idrætsvej Børn fra 0.-9. klasse
• Svære sociale og følelsesmæssige 

vanskeligheder
• Udadreagerende adfærd 
• Alderssvarende kognitive kompetencer

24 Børn fra 0.-9. klasse
• Svære sociale og følelsesmæssige vanskeligheder
• Udadreagerende adfærd 
• Alderssvarende kognitive kompetencer
• Børn med behandlingsbehov

38

Justering og udvikling: Præcisering af eller justering i tilbud

Tilbud Målgruppe nu Normering nu
(antal børn)

Målgruppe pr.1.8.16 Normering pr. 1.8.16

Læsecenter Børn fra 3. klasse
• Massive vanskeligheder med skrivning og 

læsning
• Som udgangspunkt alderssvarende kognitive 

kompetencer
• Evt. sammensatte problematikker

10 Børn fra 5. klasse*
• Massive vanskeligheder med skrivning og læsning
• Som udgangspunkt alderssvarende kognitive kompetencer
• Evt. sammensatte problematikker
• Målsætning om at eleverne højst er tilknyttet i 2 år, og derefter

tilbage i almenområdet på fuld tid.

10

Specialklasserne Børn på alle klassetrin 
• Ikke alderssvarende kognitive kompetencer med 

en eller flere af følgende vanskeligheder:
• Indlæringsvanskeligheder
• Sociale vanskeligheder eller 

udviklingsforstyrrelser indenfor ADHD og ADD
• Autismespektrumsforstyrrelser i lettere grad.

55 Børn på alle klassetrin 
• Ikke alderssvarende kognitive kompetencer med en eller flere af 

følgende vanskeligheder: 
• Indlæringsvanskeligheder 
• Sociale vanskeligheder eller udviklingsforstyrrelser indenfor ADHD

og ADD
• Autismespektrumsforstyrrelser i lettere grad.
•

(samme målgruppe, denne er blot præciseret i beskrivelsen af tilbud. 
Oprindeligt er tilbuddet beskrevet som værende til børn med generelle 
indlæringsvanskeligheder, hvor det over tid har udviklet sig til at 
rumme en mere kompleks målgruppe)

55



9.Y Unge fra 13. år/7. klassetrin 
• Socioemotionelle vanskelighededer 
• Specifikke indlæringsvanskeligheder
• Sårbare, skrøbelige og indadvendte unge
• Vanskeligheder indenfor autismespektret, hvor 

især angstproblematikker er dominerende

10 Unge fra 13. år/7. klassetrin 
• Socioemotionelle vanskelighededer 
•  Specifikke indlæringsvanskeligheder
•  Sårbare, skrøbelige og indadvendte unge
• Vanskeligheder indenfor autismespektret, hvor især 

angstproblematikker er dominerende

(samme målgruppe, denne er blot præciseret i ny beskrivelse af tilbud. 
Samtidig vil en kontaktperson tilbydes fremadrettet, ift. unge som har 
svært ved at komme i skole)

10

Justering og udvikling: Etablering af nyt tilbud

Tilbud Målgruppe nu Normering nu
(antal børn)

Målgruppe pr.1.8.16 Normering pr. 1.8.16

10. klasses 
tilbud

- - Unge i 10. klasse
• Indlæringsvanskeligheder
• Sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder
• Behov for mere ro og trygge rammer
• Behov for særlig tilrettelagt, individuel undervisning
• Behov for alternative læringsstile

10
Max 6

*I forbindelse med indsnævring i aldersgruppe for Læsecenteret skal det nævnes, at der arbejdes på minimumskrav til skolernes egen læseindsats, som støtter op om ændringen


