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Tale-sprogklassen på Udby Skole
Holbæk Kommunes tilbud til børn med vidtgående tale-sprogvanskeligheder, blev etableret i august 2008 og er beliggende på afd.
Udby. Tale- sprogklassen er etableret i samarbejde med Børnekonsulentcentret og Familiecentret i Holbæk. Klasserne har egne
lokaler, der er placeret centralt i Udby Skoles indskolingslokaler.
Målgruppen
Målgruppen er normaltbegavede børn med
vidtgående tale-sprogvanskeligheder. Tilbuddet er specialundervisning for elever på
indskolings- og mellemtrin.
Klassestørrelsen vil være 8-10 elever pr.
klassetrin. Undervisningen tager udgangspunkt i ”Fælles Mål” for folkeskolen.
Målet for arbejdet er, at støtte barnets hele
udvikling sprogligt, socialt, emotionelt, motorisk og fagligt. Der arbejdes efter individuelle
undervisningsplaner. Gruppen holdes sammen af fælles aktiviteter med fokus på
sproglig og fonologisk opmærksomhed,
kommunikationslege og musiske lege.
Mål for undervisning
• At give eleven en undervisning der opfylder folkeskolens krav.
•

At undervisningen tilrettelægges med hensyntagen til elevens sproglige vanskeligheder men med udgangspunkt i elevens
styrkesider .

•

At hjælpe eleven til at få sammenhæng i
sin skolegang – herunder hjælpe til med
sociale kontakter.

•

At øge elevens selvtillid og selvrespekt.

•

At give eleven faglige kundskaber og viden.

•

At der også er timer med almenklassen i
det omfang det giver mening for den enkelte elev, da intentionen er at eleverne
skal tilbage i en almenklasse

Eleverne i tale-sprogklassen indgår i de
mange forskellige aktiviteter skolens øvrige
elever i øvrigt samles om som fx, frikvarterer, morgensamling, emneuger, fælles udflugt.

Tværfaglighed
Personalegruppen er sammensat af forskellige fagpersoner, der tilsammen giver mulighed for at give børnene en faglig og tværfaglig undervisning med udgangspunkt i den enkelte elevs vanskelighed. Gruppen af fagpersoner består af børnehaveklasseleder, skolepædagoger, talepædagoger og special lærer.
Talepædagog
Alle elever modtager sprogundervisning af en
talepædagog. Denne undervisning bliver tilrettelagt efter det enkelte barns behov, motivation samt sproglige niveau. Størstedelen af
undervisningen foregår som eneundervisning,
men kan også foregå som hold og/ periodeundervisning.
Fysioterapeut
Elever med motoriske vanskeligheder modtager motorikundervisning, som ligger ud over
klassernes ugentlige idrætstimer. Den motoriske træning planlægges i samarbejde med
fysioterapeut

Skole/hjem
I tale- sprog klassen er det et tæt forældresamarbejde. Den daglige kontakt mellem skole/hjem foregår via Forældreintra. Der er skole/hjemsamtaler to gange om året og to forældremøder hvert år.
SFO
Efter endt undervisning har børnene mulighed for at gå i skolefritidsordning. Tilbuddet
kan være Udby Skoles SFO eller SFO’en på
barnets distriktsskole. I forbindelse med aftale
om dette, skal der laves specielle aftaler om
transport.
Kørsel.
Alle elever hentes hjemme om morgenen i
bus. Hjemturen foregår efter skoledagens ophør eller efter endt dag i SFO. Der tilbydes
kun kørsel på skoledage. Nærmere aftaler
om kørsel laves i august, lige før skoleårets
begyndelse. Kørsel til og fra skolen er en del
af tilbuddet.
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