
 

 
 
 

Princip for specialundervisning  
 

Med baggrund i Lille Næstved Skoles mål og værdier og Folkeskoleloven har skolebestyrelsen 
udformet følgende princip for specialundervisning. Lille Næstved Skole består af 
læringsfællesskaber, der med en anerkendende tilgang rummer alle elever. Alle elever skal mødes 
af læringsmiljøer, der fremmer faglig, personlig og social udvikling og trivsel. 
 
Arbejdet med inkluderende læringsmiljøer forudsætter et fokus på kontekst- og 
helhedsorienterede forståelser af særlige behov. Heri indgår også, at elever understøttes i at 
mestre de fællesskaber, som de indgår i, og at fællesskaberne giver plads til den enkelte elev. 
 
Teamsamarbejde giver en fælles forståelse mellem de pædagogiske medarbejdere, ligesom det 
giver mulighed for større kontinuitet for eleverne, uanset hvilke voksne, de møder i hverdagen. 
Vejledning af og sparring med klasseteams er en del af ressourcepersonernes arbejde. 
 
Det er et mål, at så mange elever, som muligt, inkluderes i klassefællesskaberne. Eleverne kan 
have særlige behov af faglig, social, kognitiv eller personlig karakter, der gør, at de i kortere eller 
længere tid har brug for specialundervisning 
 
Specialundervisning i almen tildeles efter en forudgående afklaring af den enkelte elevs behov, og 
hvordan de har været forsøgt afhjulpet uden specialundervisning. Forældre inddrages altid i 
processen. 
 
Det er det samlede lederteam, der fordeler ressourcerne mellem skolens afdelinger. 
Det er de daglige ledere på hver afdeling, der i samarbejde med ressourcepersoner prioriterer 
ressourcerne for afdelingen. 
 
Vi vil bestræbe os på: 

 At hver enkelt inklusionsopgave så vidt muligt samles på en primær ressourceperson 

 At arbejde med grupper af elever frem for individuelt 

 At styrke relationerne mellem børn med særlige behov og deres primære voksne 

 At tænke i sammenhænge og helheder 

 At evaluere resultaterne af specialundervisningen løbende 

 At specialundervisningen varetages af lærere og pædagoger med særlige kompetencer 
indenfor deres felt  

 
Ikke alle elever vil profitere af et almenskoletilbud. Lille Næstved Skole har forskellige typer af 
vidtgående specialklassetilbud. Når det er meningsfuldt visiteres skoledistriktets børn med 
vidtgående behov til skolens egne specialklasser.  


