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

behov for specialundervisning,  

Begrebet ”specialundervisning” dækker over: 

• Specialundervisning i forhold til specifikt fagfaglige behov.  

• Anden specialpædagogisk bistand i forhold til sociale udfordringer 

Pædagogisk leder Rikke Holst Vigilius har i samarbejde med læsevejleder, Maria Nørgaard, 

ordblindevejleder Birgitte Skovgård Larsen, pædagogisk vejleder Karina Hellman, pædagogisk 

vejleder Eva Skade Rasmussen samt afdelingsleder for 1. – 5. årgang, Lene Okkerstrøm Rydahl, 

afdelingsleder for 6. – 9. årgang, Hanni Zimmer og skoleleder, Alice Bach Andersen, beskrevet, 

hvad vi gør på skolen mht. specialundervisning samt evalueret vores tilbud og procedurer.  

Ved at svare på 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 (2015 – 2018) 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) Hvilke specialpædagogiske tiltag gøres før skolestart?  

6.4) Hvordan identificerer skolen de elever, der har behov for specialundervisning, og hvornår 

sættes ind med specialundervisning?  

6.5) Hvordan organiserer skolen sin specifikt fagfaglige specialundervisning?   

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

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

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

 

På s. 8– 9 er en opsamlende kvalitetsevaluering af skolens arbejde med specialundervisning.  
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6.1) Opfølgning på opsatte mål fra sidste selvevaluering (2015-2018) 

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 

Opfølgning: Arbejdet med LP-modellen er blevet langt mere kendt og udbredt. Mange lærere og 

pædagoger har gjort sig erfaringer. Vi er dog stadig på vej og arbejder videre med at udbrede LP-

modellens metoder i skolens tre afdelinger. Her spiller skolens to pædagogiske vejledere en vigtig 

rolle, fx ved at være tovholdere på processer og give sparring til pædagoger og lærere.  

6.2) Hvordan sikrer skolen, 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.  

 

Anden specialpædagogisk bistand i forhold til sociale udfordringer: 

Skolen tilstræber at have både ledere, pædagogiske vejledere, lærere og pædagoger med 

tilstrækkelige specialpædagogiske kvalifikationer/kompetencer, der sikrer  

kvaliteten af arbejdet igennem systemet.  

De pædagogiske vejledere vejleder lærerne, ligesom de jævnligt coacher pædagoger og 

støttepædagoger, der er tilknyttet SPS-elever rundt omkring i klasserne. De pædagogiske vejledere 

selv bliver opdateret på den nyeste viden inden for området på konferencer og kurser.  

 

6.3) Hvilke specialpædagogiske tiltag gøres før skolestart? 
 

Specialundervisning i forhold til specifikt fagfaglige behov: 

 

Helsinge Realskole har åbnet sin egen børnehave 1. november 2016. Vi modtager ca. 75 % af 0. 

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

”Rejsen til skolen”. Børnehaven bruger Rambølls sprogvurdering systematisk fra 3-årsalderen og 
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op. Hvis børnenes testresultater vækker bekymring for deres sprog, får de tilbudt et træningshold 

hen over to måneder én gang om ugen i 30-60 minutter. Ligeledes indledes der et samarbejde med 

forældrene med udlevering af et inspirationsmateriale til, hvordan hjemmet kan understøtte barnets 

udvikling. 

 

Børnehaven laver ugentligt skoleforberedende arbejde i storbørnsgruppen i børnehaven. Skolens 

læsevejleder fungerer som sparringspartner. Undervisningens fokusområder er:  

o Bogstavkendskabet: bogstavnavn, bogstavgenkendelse, håndfonem og forlydsgenkendelse 

o Sprogforståelsen: med udgangspunkt i dialogisk læsning med fokusord 

o Rimkompetencen. 

 

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. 

 

Anden specialpædagogisk bistand i forhold til sociale udfordringer: 

Pædagoger og ledere i børnehaven har regelmæssige indsatsmøder/netværksmøder med 

kommunens psykolog, hvor tiltag i forhold til børn med særlige udfordringer drøftes. Ligeledes er 

der regelmæssige møder med logopæd og ergoterapeut. Ledere fra børnehaven kan rådføre sig med 

ledere fra skolen eller en pædagogisk vejleder i forhold til, om Helsinge Realskole er det rigtige 

tilbud for barnet. På baggrund heraf kan der være mulighed for at søge om støtte til barnet før 

skolestart. 

6.4) Hvordan identificerer skolen de elever, der har behov for 

specialundervisning, og hvornår sættes ind med specialundervisning? 
 

Specialundervisning i forhold til specifikt fagfaglige behov:  

 

Dansk: 

Fra 0. – 6. årgang bliver alle skolens elever systematisk testet med standardiserede læseprøver og 

staveprøver. Elevernes testresultater indskrives i et internt overblikskema over klassen, så elevens 

seneste testresultat kan aflæses og ses i lyset af elevens historik. Historikken indeholder foruden 

testresultater, oplysninger om der er dysleksi i familien eller om eleven er tosproget, om der har 

været en logopæd-indsats eller en DSA-indsats og om eleven tidligere har været på et 

specialundervisningshold. 

 



Selvevaluering på Helsinge Realskole (2018-2021) 

Kerneområde 6: Specialundervisning 

 

 

 

 

 

 

 

4 
 

Disse resultater indgår i en dialogisk beslutning mellem læsevejlederen, ordblindevejlederen og 

elevens dansklærer, når det skal besluttes, om eleven kan have glæde af et supplerende hold 

(primært på 0. – 2. årgang). 

 

Matematik: 

Fra 1 – 6. årgang bliver alle elever systematisk testet med en større årlig matematiktest der 

supplerer de kontinuerlige test i løbet af året. Den større test tages i starten af skoleåret, så 

matematiklæreren har mulighed for at følge på resultatet i årets matematikundervisning og evt. ved 

at indstille til et særligt hold. 

 

Dansk og matematik fra 7. – 9. årgang: 

Vha. kontinuerlige test og prøver følger lærerne elevernes udvikling og har dermed mulighed for at 

følge op på resultaterne i undervisningen. I særlige tilfælde kan eleverne indstilles til en specielcafe. 

 

Anden specialpædagogisk bistand i forhold til sociale udfordringer: 

Skolen arbejder ud fra en systemisk helhedsorienteret indsats med et overordnet mål om at kunne 

arbejde med tidlig indsats, så vi som skole hurtigt identificerer de elever, der har særlige 

udfordringer og brug for hjælp.  På 0. – 2. klassetrin er der tilknyttet en pædagog til hver klasse for 

særligt at støtte op om dette arbejde. 

 

Ved en bekymring for et barn kontakter klasselæreren 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-planen”. I denne proces kan der benyttes flere 

forskellige tiltag som tests, observationer, elevsamtaler, forældresamtaler, differentiering af 

materiale i undervisning mv. Skolens pædagogiske vejledere kan også blive inddraget.  

Hvis teamet i samråd med afdelingsleder eller pædagogisk konsulent vurderer, at elevens 

udfordringer ikke afhjælpes ved de tiltag der er iværksat 10-trins-planen, opstartes et LP-arbejde 

(læringsmiljø og pædagogisk analyse) omkring eleven. Her arbejdes der overordnet med 

problemstillingen i form af strategier og tiltag, som løbende beskrives og evalueres af teamet 

omkring eleven.  

 

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 både på mindre hold og som indsats i 

klasserne. Ved manglende fremgang og fortsat bekymring testes der for ordblindhed i foråret i 4.  

eller 5. klasse.   
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Ved bekymrede resultat af standardiserede test testes eleverne yderligere med Elbro ordlister samt 

læseprøver på niveau. Ved bekymrende resultater 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 LST1og strategier i forhold til den fortsatte læse-

/staveudvikling. 

 

6.5) Hvordan organiserer skolen sin specifikt fagfaglige 

specialundervisning?   

Specialundervisning i forhold til specifikt fagfaglige behov: 

 

Skolen har forskellige specialundervisningstilbud, fx: 

 

❖ Supplerende kurser i indskolingen.  

❖ Forskellige typer af lektiecaféer 

❖ Matematikhold 

❖ Hold for elever med ordblindhed/IT-rygsæk 

❖ Individuelle introforløb samt løbende opfølgning for ordblinde elever 

❖ Dansk som andetsprogs-hold 

 

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

løbende behov.  

 

6.6) 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 og systematisk arbejde med at løfte den enkelte 

elev bedst muligt – jf. skolens værdier om trivsel og faglighed. 

 

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

 

 
1 Læse- og skriveteknologier (LST) er digitale teknologier, der kan understøtte og befordre elevers læsning og 

skrivning. LST kan således betragtes som et læringsredskab, der kan hjælpe elever til at opnå et større udbytte af deres 

arbejdsindsats, når de i forskellige fag læser og skriver tekster. 
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LP-modellen er en model for pædagogisk analyse, hvor hensigten er at opnå en  

overordnet og detaljeret forståelse af faktorer i elevens læringsmiljø, der udløser, påvirker eller 

opretholder elevens mistrivsel eller læringsproblemer i skolen.  

 

I analysen arbejdes der kontinuerligt med ”strategier og tiltag” omkring barnet. Disse diskuteres, 

evalueres og justeres løbende med henblik på at, at eleven kommer i trivsel.  

 

Det er en samarbejdende proces, hvor alle omkring barnet er i proces og arbejder på en kontinuerlig 

udvikling af elevens potentiale samt trivsel i skolen. Deltagere i dette arbejde er lærer, pædagog, 

pædagogisk vejleder, eleven selv, forældre samt afdelingsleder. 

 

LP-arbejdets faser: 

1. Analysefase: Udfordringen analyseres og de opretholdende faktorer udpeges. 

2. Strategifase: Planlægning af strategi og tiltag. 

3. Handlingsfase: Afprøvning af tiltag. 

4. Evalueringsfase: Evaluering af tiltag/handlinger – og der findes måske nye opretholdende 

faktorer, der skal arbejdes med. 

 

Foreligger der en PPV (Pædagogisk Psykologisk Vurdering) fra en psykolog via PPR i Gribskov 

Kommune vil denne indgå som et anbefalingsværktøj til at nå frem til ”måder hvordan” vi på bedst 

mulig vis kan arbejde med elevens trivsel og generelle udvikling. Denne danner også en 

forståelsesramme for selve problemstillingen, da PPV som oftest også beskriver barnets konkrete 

problemstillinger.  

 

6.8) Hvordan anvender skolen handleplaner for elever, der modtager 

specialundervisning? 

Specialundervisning i forhold til specifikt fagfaglige behov: 

 

Klassens overblikskema viser, hvilke elever der har deltaget i supplerende kurser. De berørte elever 

vil fremgå af klassens vejledningsreferat med en beskrivelse af den faglige bekymring, og de 

handlingsrettede indsatser der er igangsat rundt om eleven. Vejledningsreferaterne fungerer derfor 

som en handleplan. 

 

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. 
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6.9) Hvordan sikrer skolen, at den givne specialundervisning 

tilgodeser elevens behov? 
 

Specialundervisning i forhold til specifikt fagfaglige behov: 

  

Specialundervisningen tilrettelægges, så den tilgodeser elevens behov ved at tilpasse 

undervisningsmaterialerne til elevens faglige niveau og alder. 

Fx rummer specialundervisningen i dansk i indskolingen læse- og stavetræning. Læsetræningen 

tilpasses elevens faglige niveau, så eleven ikke har mere end 1 læsefejl pr. 10 ord. Derudover 

anvendes systemerne Fingernemt, Ord samt Fonologi. Valg af materialer afhænger af elevens 

faglige niveau og alder. 

 

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, de 

pædagogiske vejledere og PPR.  
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Vurdering. 

Opsamlende kvalitetsevaluering af skolens arbejde med 

specialundervisning  

Resultat af evaluering: 

Specialundervisning i forhold til specifikt fagfaglige behov: 

Skolen følger en testplan, der kontinuerligt bliver udviklet. Resultaterne af testene giver lærerne og 

vejledere et overblik over, hvordan vores elever samlet ligger samt hvilke elever, der har brug for 

ekstra opmærksomhed og støtte. Skolen har valgt primært at satse på at arbejde med elevernes 

behov i klasseundervisningen og kun i mindre grad at udbyde deciderede specialundervisningshold. 

Læsevejlederen støtter op om lærerne i dette arbejde. Skolen ser et behov for en matematikvejleder 

med en tilsvarende er rolle.  

Skolen er tilfreds med sin overordnede tilgang og vil sætte nye mål i forhold til arbejdet med 

læseudvikling i klasserne.  

Mht. arbejdet med ordblinde har skolen stort fokus på identifikation, opfølgning og det videre 

forløb. 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 og vil fastholde indsatsen. 

Anden specialpædagogisk bistand i forhold til sociale udfordringer                                              

Siden skolen fik en specialundervisningsprofil i 2016 er vi nået langt i arbejdet med børn med 

særlige udfordringer. Vi lykkes med at rumme og udvikle en større gruppe af disse børn. Dog er 

Helsinge Realskole ikke det rigtige skoletilbud for alle. Vi er tilfredse med at bruge LP-modellens 

systematik og processer. Vi arbejder stadig med at styrke den røde tråd i arbejdet hele vejen 

igennem skoleforløbet samt at opkvalificere pædagoger og lærere til at varetage 

undervisningsopgaven af elever med særlige behov. Skolen sætter derfor nye mål i forhold hertil.  

Målsætninger og handleplaner frem til næste evaluering: 

Specialundervisning i forhold til specifikt fagfaglige behov: 

 

1) Nedbringelse antallet af elever der ligger under den forventede læseudvikling:                                

I øjeblikket har vi flere elever, der ligger under den forventede læseudvikling, end vi har ressourcer 

til at tilbyde pladser på et læseløftshold. For at imødegå denne udvikling vil vi fremover intensivere 

monitoreringen af elevens læseudvikling ved at tilføje en årlig indsats i den første halvdel af 

skoleåret med en indledende evaluering af elevernes læseniveau efterfulgt af et differentieret 
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træningsforløb i flydende læsning på 2.- 6. årgang. Derudover vil vi tilføje en læseevalueringsdag 

sidst på skoleåret, hvor dansklæreren følger op på elevens læseprogression med en evaluering af 

elevens læsehastighed og -rigtighed på en alderssvarende ukendt tekst.  

Med denne indsats forventer vi at kunne bevidstgøre: 

o eleven om sit eget faglige standpunkt, kommende træningsindsats og læringsudvikling 

o læreren om elevernes individuelle behov for differentieret læsemateriale, så vi hurtigere kan 

inddrage et forældresamarbejde omkring elevens læseudvikling 

2) Implementering og udbygning af den nye læseindsats i indskolingen.                                     

Skolen har valgt at afprøve at udskifte den fælles læsebog med daglig læsetræning på eget niveau.  

De bagvedliggende principper tager afsæt i Pernille Frosts forskningsprojekt ”Sikker Læsestart”.  

De primære ændringer er: 

o at elevens læsetræning opstarter med det samme i 1. kl. og ikke først afventer 12 ugers 

bogstavsrepetition. 

o at eleven træner læsning i materialer, der ligger inden for elevens zone for nærmeste 

udvikling og derved følger elevens egen læringskurve.  

o at den fælles træningsmængde fem dage om ugen med træningspauser i skoleferierne ændres 

til fælles træningstid seks dage om ugen kontinuerligt hen over hele kalenderåret. I 0. kl. 

sættes træningstiden til 15-20 min og i 1. kl. sættes træningstiden op til 20-30 min. 

Vi forventer, at den øgede læsemængde på eget niveau vil mindske antallet af elever i 

læsevanskeligheder grundet den øgede læsemængde inden for zone for nærmeste udvikling. Hvis 

dette bekræftes, vil vi videreføre principperne til også at omfatte 2. årgang i skoleåret 2021-22 og 3. 

årgang i skoleåret 2022-2023. 

Anden specialpædagogisk bistand i forhold til sociale udfordringer: 

3) Styrkelse af den røde tråd i SPS-arbejdet hele vejen igennem skoleforløbet                                     

Vi vil bl.a. revidere funktionsbeskrivelser, procedurer (fx 10-trinsplan) og styrke det interne 

samarbejde. Vi vil styrke den interne information. 

4) Opkvalificering af pædagoger og lærere i SPS-arbejdet                                                                

Alle lærere og pædagoger får et kursus om ”Specialpædagogik i normalundervisningen” i efteråret 

2021.  

Næste evaluering: Tredje selvevalueringsrunde: 2021-2024 

 


