
Arbejdsgrundlag for helhedstilbuddet Huset   

  
Huset ved Avedøre Skole er et kommunalt undervisnings- og fritidstilbud for børn med 

generelle indlæringsvanskeligheder og Autisme-Spektrum-Forstyrrelser.  

Huset er organiseret som et helhedstilbud, hvor skole- og fritidsdel er integreret i hinanden.  

Lovgrundlaget er Folkeskolelovens § 20.2, samt Servicelovens § 32 og 36.  

   

Huset er et tilbud til børn med et stort behov for overskuelighed og ro til fordybelse. Huset 

er kendetegnet ved at være et mindre tilbud. Kombinationen af afgrænsede fysiske rammer 

og forholdsvis få børn i et meget struktureret og overskueligt pædagogisk miljø, skaber en 

tryg ramme for børnenes læring og udvikling.   

  

Placering:  

Huset er en del af Avedøre Skole, beliggende på skolens område i en selvstændig bygning 

fra 2006, som er bygget til formålet. Desuden benytter Huset sig af faglokalerne på Avedøre 

Skole.   

  

Adresse:   

Huset, Avedøre Skole   

Frydenhøjstien 8   

2650 Hvidovre   

  

Huset kan kontaktes på telefon:   

Personaletelefon: 40 72 58 98   

Afdelingsleder: 51 58 79 30   

Avedøre Skole: 36 78 42 58   

På mail: avedore@hvidovre.dk   

  

  

  

  



Personalesammensætningen:  

Består af en afdelingsleder, seks lærere og syv pædagoger. Hertil periodisk 1-3 

pædagogiske medhjælpere.   

  

Samarbejdspartnere:  

Huset samarbejder med PPR-psykolog, PPR-talepædagog, Hvidovre Kommunes 

fysioterapi, UU-vejleder, Klubtilbuddet Byggelegepladsen Regnbuen, samt eksterne 

konsulenter efter behov.  

  

Normering:   

Huset er normeret til 24 børn fordelt på klassetrinene fra børnehaveklasse til 10. klasse.  

Børnene er som udgangspunkt fordelt i tre grupper: Indskoling, mellemtrin og udskoling.   

  

Åbningstid:  

Huset har åbent fra kl. 07:30 – 16:15 på alle hverdage, undtaget kommunale lukkedage 

gældende for fritidshjem og klubber samt uge 28-29-30.    

  

Elevgrundlaget:  

Børnene i Huset kan have generelle såvel som specifikke indlæringsvanskeligheder, samt 

have udviklingsforstyrrelser og kognitive funktionsnedsættelser indenfor områder som for 

eksempel sprog, kommunikation, koncentration, hukommelse og motorik.   

  

Værdigrundlag for det pædagogiske arbejde:  

Huset er kendetegnet ved et anerkendende specialpædagogisk miljø, med fokus på høj 

faglighed. Tilrettelæggelsen af den enkelte elevs tilbud, bygger på faglig ekspertise og 

avanceret viden inden for undervisning og specialpædagogik.   

Huset anskuer undervisning af elever med særlige behov som en dynamisk proces, der til 

stadighed kræver udvikling af nye metoder, nye strategier og nye pædagogiske veje, i takt 

med den enkelte elevs udvikling, for at støtte og udvikle den enkelte elev bedst muligt. Dette 

gøres i et tværfagligt samarbejde Husets faggrupper imellem.   

Huset er et trygt sted, hvor den enkelte får mulighed for at møde passende udfordringer med 

henblik på størst mulig udvikling og læring - det være sig fagligt, socialt og personligt. 



Endvidere at der er fokus på kommunikation og samspil, herunder alternativ 

kompenserende kommunikation  

  

Individuelle undervisningsforløb og fritidsaktiviteter tilrettelægges så alle elever, uanset 

udviklingsniveau, har mulighed for størst mulig udvikling og trivsel. Dette gøres i respekt for 

den enkelte elevs egenart, muligheder og interesser. Udviklingen af kompetencer ses i et 

livslangt perspektiv, der skal sikre en kontinuerlig udvidelse af livskompetencer.  Det 

prioriteres at den enkelte elev befinder sig godt i Huset og er glad for sin hverdag.  

   

Husets overordnede mål for børnene:   

• De gives lyst til at lære, samt udvikler og bevarer glæden ved læring, samt udvikler 

selvbevidsthed, selvtillid og selvværd. Dette gøres ved at alle børn stilles over for 

passende udfordringer – fagligt, personligt og socialt  

• De udvikler så høj en grad af selvstændighed og selvværd som muligt, samt at de 

gives oplevelsen af livsmestring og succes.   

• De forberedes bedst muligt på et aktivt ungdoms- og voksenliv.   

• De gives redskaber, der kan kompensere for individuelle udfordringer.  

• De gives mulighed for at deltage i sociale fællesskaber, og deres individuelle 

forskelligheder medtænkes som en naturlig del af læringsmiljøet.   

• Det enkelte barn hjælpes til at mærke sig selv og egne behov, samt hjælpes med at 

afpasse dem ift. fællesskabet.   

• Børnene i Huset tilskyndes til at udvise gensidig respekt, tillid, medbestemmelse, 

ansvar, stillingtagen og deltagelse, i den grad de formår det.   

• Børnene hjælpes til at få gode rutiner, færdigheder og forståelse omkring regler og 

normer for social adfærd.  

• Ovenstående pædagogiske arbejde understøttes ved hjælp af visuel struktur og 

individuelle støttesystemer.  

Nogle af de vigtigste mål for arbejdet i Huset er selvstændighed, selvværd og 

selvhjulpenhed: At mestre sin egen tilværelse og kunne påtage sig ansvaret for sig selv, i 

videst mulige omfang, samt sikres størst mulig oplevelse af succes og kompetence. Denne 



mestring udgøres af tre overordnede kompetenceområder: Det faglige, det sociale og det 

personlige.   

   

Som et led i progressionen på de tre ovennævnte kompetenceområder samarbejder Huset 

med fritidsklubben Regnbuen. Via dette samarbejde møder børnene i Husets 

udskolingsgruppe to eftermiddage om ugen, nogle af områdets øvrige børn på Regnbuen. 

Hensigten er at udfordre Husets børn optimalt og derigennem sikrer størst muligt udbytte af 

deres udviklingspotentialer.   

Intentionen er at Husets elever får mulighed for at spejle sig i andre børn/unge, samt møder 

andre aktivitetsformer, omgangsformer og andet pædagogisk personale. Deltagelse på 

Regnbuen afgøres ud fra individuelle pædagogiske og sociale overvejelser i forhold til hver 

enkelt elev.    

  

Husets børn og personale deltager i varierende omfang i Avedøre Skoles 

fællearrangementer som trimdag, grøn dag, fastelavn og julegudstjeneste.  

  

  

Husets overordnede mål for den pædagogiske praksis:  

• Skole- og fritidstilbud udformes og tilrettelægges ud fra en fælles opfattelse af, hvad 

der bedst tjener det pågældende barns behov og forudsætninger.  

• Der er helhed og sammenhæng i hverdagen, der medvirker til at udvikle en fælles 

kultur for skole- og fritidstilbud.  

• Samarbejdet mellem skole- og fritidstilbud medvirker til, at de forskellige 

personalegrupper får et indgående kendskab til hinandens arbejdsområder med 

henblik på etablering af bl.a. en koordineret rådgivning og vejledning af forældre.  

• Lærere og pædagoger udvikler i fællesskab, for hvert barn, en individuel handleplan 

med henblik på det daglige tilbud. I planen skal det tydeliggøres, hvordan man vil 

arbejde med at udvikle en helhedsorienteret indsats, der gør hverdagens overgange 

overskuelige.  

• Der laves fælles planer for samarbejdet med forældrene.  

• Der laves fælles planer for kompetenceudvikling for lærere og pædagoger.  



• Personalet tilrettelægger undervisning og specialpædagogiske aktiviteter ud fra et 

fælles forpligtigende pædagogisk udgangspunkt.  

• Der arbejdes ud fra en teoretisk forståelse af børnenes handicaps, der gør det muligt 

at kende omfanget af børnenes udfordringer og kompetencer. Kende til 

udviklingsforløb samt have en nuanceret indsigt i børnenes profiler, og deraf følgende 

undervisningsbehov.   

• Børnene anskues som hele individer, dvs. der lægges et fælles fokus på o at arbejde 

ud fra alle aspekter af børnenes liv - det være sig faglige og sociale. o 

fritidsorienterede, familiære med mere.  

• Al undervisning og socialpædagogiske aktiviteter bygger på en helhedspædagogik 

der i sin tværfaglighed sikrer et fælles sprog, fælles udgangspunkt og fælles retning 

i forhold til det enkelte barn. Dette gøres også i samarbejde med forældrene, der ses 

som værende specialister på deres egne børn, og som derfor inddrages i 

samarbejdet omkring udviklingen af børnene, i størst mulige omfang.   

• Til hvert enkelt barn udvikles der alternativ mening og tydeliggørelse, ud fra en 

vurdering af barnets niveau, motivation, særlige evner og interesser, samt ud fra 

børnenes aktuelle behov.   

  

Undervisningen:  

I Huset tages der udgangspunkt i det udvidede undervisningsbegreb, hvilket bl.a. indebærer 

en mangfoldighed i metoder og ikke-fagdelt undervisning. Der arbejdes med 

aktivitetsbaseret undervisning, samt med målrettet holdundervisning i dansk og matematik. 

Skemaet bærer præg af den aktivitetsbaserede undervisning, hvorfor fagene ikke er 

udspecificeret i fagrækken, som beskrevet i folkeskoleloven. I samtlige aktiviteter indtænkes 

der faglige kundskaber. Fx kan madkundskab indeholde at kunne følge en opskrift, købe 

ind, veje, måle etc., alt efter det enkelte barns udviklingstrin.   

IT inddrages i vid udstrækning i undervisningen - alle elever og alt personale, er udstyret 

med en iPad.  

  

Som en integreret del af kommunikationen anvendes Tegn Til Tale (TTT), efter en nøje 

vurdering af barnets diagnostiske profil. TTT er et kommunikationsredskab, der i Huset 



anvendes således, at det understøtter talesproget. TTT er en del af totalkommunikationen, 

der er udtryk for alle de muligheder vi har for at modtage og afgive informationer, så som 

mimik, gester, tegn, øjenkontakt og tale.   

Ethvert barn er unikt, og vores fokus er at finde muligheder for udvikling hos det enkelte 

barn, indenfor alle kompetenceområder. Børn lærer forskelligt, og dette imødekommer vi 

bl.a. ved hjælp af differentierede undervisningsmetoder og værkstedsundervisning på tværs 

af børnegruppen.   

  

Visitation:   

Visitationen foregår gennem det centrale visitationsudvalg i PPR. Skolelederen har ansvaret 

for indstillingen til det centrale visitationsudvalg, og for at indhente de nødvendige 

oplysninger. Grundlaget for visitationen er bl.a. en pædagogisk psykologisk vurdering med 

henblik på en afdækning af barnets undervisnings- og udviklingsmæssige behov.   

  

Revisitation:  

En gang årligt afholdes et revisitationsmøde i Huset med deltagelse af forældre, 

afdelingsleder, primærlærer, primærpædagog, PPR-psykolog, evt. logopæd samt evt. 

sagsbehandler fra Børne- og Familieafdelingen.   

Mødet tager udgangspunkt i et skriftligt oplæg fra primærlærer og primærpædagog.  

Revisitationen er den årlige vurdering af, om Huset fortsat er et hensigtsmæssigt tilbud til 

det pågældende barn, samt en vurdering af, hvordan Huset skal arbejde videre med barnet.   

  

Det skriftlige oplæg omhandler:   

• Faglige kompetencer   

• Personlige kompetencer – selvstændighed, selvhjulpenhed, omverdensforståelse   

• Sociale kompetencer – samspil og interaktion, den personlige omverden   

• Kommunikation   

• Motorik, Krop og bevægelse, den rumlige funktion (visuel-spatiale).   

  

Det er Skolechefen, der i samråd med det centrale visitationsudvalg, foretager den endelige 

revisitation.   

  



  

Forældresamarbejde:  

Huset anskuer skole-hjem samarbejdet som afgørende, idet det til stadighed skal styrkes og 

udvikles, i gensidighed og respekt, til gavn for elevernes udvikling og læring.   

  

Der afholdes årligt:   

• Et fælles forældremøde omhandlende årsplaner   

• Skole-hjemsamtale (forår)   

• Revisitationsmøde (efterår)   

• Statusmøder efter behov   

  

Aula er den primære kontaktflade, hvor den løbende kontakt foregår. Her er der ligeledes 

adgang til diverse informationer, samt ugeplaner.  

  

Der kan arrangeres supplerende forældresamtaler i tilfælde af behov.   

  

Husets personale møder forældre med åbenhed, samarbejdsvilje og dialog.   

  

Målsætningen for skole-hjem-samarbejdet er at skabe grundlaget for et positivt samarbejde, 

der bygger på gensidig respekt og forståelse, samt at fremhæve det hensigtsmæssige i en 

helhedsopfattelse af det enkelte barn.  

  

For at børnene får det størst mulige udbytte af dagen, er det vigtigt:   

• At børnene kommer friske og udhvilede således, at de er parate til indlæring   

• At børnenes skoletaske er pakket til dagens program (f.eks. penalhus, bøger, 

idrætstøj m.m.)  

• At børnenes har en sund og nærende madpakke med   

• At forældrene bakker op om fælles arrangementer og deltager aktivt i skole-

hjemsamarbejdet   

• At forældrene støtter deres børn i skolearbejdet, herunder eventuelle lektier.  

 

 

 



Elevplaner:  

Der udarbejdes elevplaner i et samarbejde imellem lærere og pædagoger i Meebook. 

Planerne udformes i starten af skoleåret, hvorefter de bliver præsenteret ved 

revisitationsmødet i efteråret.  

Målene justeres i samarbejde med forældrene, og der laves aftaler om indsatsområder.   

En elevplan indeholder status og mål for fagene på det pågældende udviklingstrin.  Udover 

fagene indbefatter elevplanen en elevbeskrivelse, der indeholder observationer og 

vurderinger af områderne: Personlige kompetencer, sociale kompetencer, kommunikation 

og motorik.   

Elevplanen er læreres og pædagogers sammenfattende beskrivelse af det enkelte barn i 

forhold til: Kompetencer, potentialer, mål og fremadrettet handleplan.  

  

Klassens årsplan:  

Der udarbejdes en gang om året i Meebook en beskrivelse af gruppens sammensætning 

samt en plan for skoleårets undervisning i form af en aktivitetskalender, en beskrivelse af 

emner og temaer, samt målformuleringer for disse.  

  

Personalet:   

Personalet i Huset er kendetegnet ved et højt fagligt niveau og en høj grad af specialisering. 

Lærere og pædagoger er i Huset forpligtet til at samarbejde tværfagligt, om planlægning og 

gennemførelse af undervisningen og øvrige pædagogiske aktiviteter. Dette med 

udgangspunkt i, og under hensyntagen til, det enkelte barns behov.   

Børnenes forudsætninger gør, at de to faggruppers ansvarsområder vil overlappe i 

varierende grad, hvilket faggrupperne koordinerer og afstemmer løbende.   

Ansvarsfordelingen er tydelig, men ikke nødvendigvis stringent opdelt efter uddannelse. De 

mangeartede opgaver dagen igennem, løses af den nærmeste voksne.  

I rekrutteringen lægges der vægt på høj faglighed og samarbejdsevner, idet det tværfaglige 

teamsamarbejde er et væsentligt element i helhedstilbuddets undervisning og pædagogik.   

Samarbejdet er organiseret som selvstyrende teams.   

Personalegruppen opkvalificeres løbende på særlige temadage, samt via oplæg og debat 

på afdelingsmøderne.   



Der tilstræbes en vedvarende dynamik i den faglige udvikling omkring undervisning og 

pædagogik - åbenhed i forhold til nye tanker og måder.   

  

Den Faglige Leder:   

Faglig Leder har Huset som sit ansvarsområde, men tager derudover del i de øvrige 

ledelsesopgaver på Avedøre Skole. Lederen har en pædagogisk uddannelse og desuden 

en relevant baggrund indenfor specialundervisning og specialpædagogik.   

Lederen er garant for, at skolens værdigrundlag omsættes i konkret praksis og har ansvaret 

for, at de administrative procedurer i forhold til børn, forældre og personale udvikles og 

gennemføres.   

Lederen er i tæt samarbejde med det øvrige ledelsesteam på Avedøre Skole.   

Lederen organiserer i samarbejde med medarbejderne den daglige struktur, samarbejdet 

med andre instanser, afdelingsmøder, teamsamarbejde mv.   

Lederen er ansvarlig for, at Huset udvikler sig i forhold til de opgaver, der skal løses.   

  

  


