Satellitklassen
Særlig tilrettelagt undervisning i
overskuelige og trygge rammer

Nymarkskolens Satellitklasse
Nymarkskolens Satellitklasse er et tilbud for elever, hvor støtte i almenklasse ikke
vurderes at være en tilstrækkelig indsats, da eleverne ofte har behov for at finde ro
og få hjælp til at udvikle faglige, sociale og personlige færdigheder i et mindre og
overskueligt miljø. Omvendt er tilbuddet også afgrænset i forhold til mere omfattende
specialpædagogiske foranstaltninger som henholdsvis heldagsskole og skoledagbehandlingstilbud. Det er et skoletilbud – ikke et behandlingstilbud. Tilbuddet
gælder elever i Slagelse Kommune. Elever indstilles via PPR, og visiteres efterfølgende af et visitationsudvalg.

Mål:


At sikre en sammenhængende pædagogisk indsats samt et særligt tilrettelagt
undervisningstilbud, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs særlige forudsætninger og udfordringer i tæt samarbejde med forældrene.



At sikre elevens tilhørsforhold til et klassefællesskab, som fungerer sammen under overskuelige forhold og i trygge kendte rammer med få faste lærere tilknyttet.



At sigte mod, at eleverne så vidt det er muligt integre-res i almenundervisningen.

Vi tilbyder:


Et sammenhængende skoleforløb inden for folkeskolens rammer i et struktureret, forudsigeligt, overskueligt og anerkendende miljø.



Mulighed for udfoldelse i almenskoleregi, idet der tilbydes tilhørsforhold til en almen klasse på Nymarkskolen/SFO, hvorved eleven gives mulighed for at danne
relationer til andre børn samt spejle sig i og imitere jævnaldrenes børns leg og
udvikling.



Aktiviteter og et socialt miljø, hvor der med udgangs-punkt i den enkelte elevs
egne forudsætninger kan fastholdes progression i elevens læring samt personlige
og sociale udvikling.
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Organisering:
Satellitklassen er fordelt på 3 grupper med 6 – 8 elever i hver gruppe: A for de yngste,
B for de mellemste og C for de ældste elever.
Hver gruppe er tilknyttet en klasselærer, og hver elev er tilknyttet en kontaktlærer.

Klasselærer:

Klasselæreren har den koordinerende opgave i relation til undervisningen for klassen og den enkelte elev. Heri ligger, at klasselæreren er den centrale person i arbejdet med at få klassen som
et fællesskab til at fungere, og at klasselæreren koordinerer den
samlede faglige og sociale udvikling for klassen og for den enkelte
elev.

Kontaktlærer:

Kontaktlæreren er ansvarlig for skole- hjemsamarbejdet, statusudtalelser samt samarbejde omkring den enkelte elev internt og
eksternet.

Skole/hjem:

Forældresamarbejdet er en integreret del af Satellitklassen i en
praksis baseret på tæt dialog med elever og forældre om den enkelte elevs læring og udvikling. Det betyder, at der, ud over to årlige skole-/hjemsamtaler, er et udvidet, løbende samarbejde,
hvor såvel lærere som forældre har en gensidig forpligtigelse i
forhold til at holde hinanden informeret.

Integrering:

Satellitklassen er elevernes base - det sted, der gør det muligt og
forsvarligt at fastholde integrationen i lokalskolen/SFO. Det drøftes løbende, hvorvidt enkelte elever i enkelte fag eller aktiviteter
vil have undervisningsmæssigt, socialt eller personligt udbytte
ved deltagelse i den almindelige klasses aktiviteter. Hvor dette
skønnes muligt og hensigtsmæssigt, kan dette lade sig gøre –
men hovedhensynet tages til den enkelte elevs trivsel og undervisningsmæssige behov.

Mødetider:

Elever fra 0.- 4. klasse møder fra 8.00 - 13.30 mandag – fredag.
Elever fra 5.- 9. klasse møder fra 8.00 - 14.30 mandag – fredag.
Der er tilsyn med eleverne fra kl. 7.50

SFO:

Elever fra 0. - 4. klasse kan gå i SFO. Her er en fast personale,
der sikrer en tryg og forudsigelig overgang fra skole til SFO. SFO
Nymarken har åbent fra 6.30 – 17.00. Til opstartsmødet besluttes, hvordan og i hvilket omfang barnet starter i SFO.
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Møder:
Opstart:

Når et barn er visiteret til Satellitklassen, inviteres forældrene til et
opstartsmøde. Her indgås konkrete aftaler mellem hjem og skole
om opstart i klassen/SFO, kontaktpersoner blandt personalet og
andre, der kan sikre en god skolestart for eleven. På opstartsmødet orienteres forældrene om det specialpædagogiske tilbud, og
der udveksles oplysninger på en sådan måde, at de modtagende
lærere, pædagoger og PPR får de bedste betingelser for at arbejde
med eleven.
Formålet med mødet er desuden at etablere et godt grundlag for
det fremtidige skole-/hjemsamarbejde samt at fremme samarbejdet mellem skole, fritid, socialforvaltning og øvrige relevante instanser. Opstartsmødet danner basis for det første udkast til elevplanen, som det pædagogiske personale udarbejder i forlængelse
af opstartsmødet.

Skole/hjem:

Som på resten af skolen afholdes der to årlige skole/hjemsamtaler
a 15 minutter, hvor kontaktlærer, en af klassens øvrige lærere
samt SFO, hvis det er relevant, deltager.

Status:

Der holdes et årligt statusmøde i forbindelse med revisitation. Forud udfylder personalet i Satellitklassen et statusskema, i hvilket,
der er mulighed for, at forældrene kan kommentere. Statusskemaerne kræver, at der hvert år udfyldes og underskrives en samtykkeerklæring.
Statusmøder kan ligeledes afholdes, hvis forældre, lærere, ledelsen på skolen eller PPR ønsker en drøftelse af nye tiltag, hvis undervisningstilbuddet bør ændres eller ophøre. Afholdelse af statusmøder foregår i et samarbejde med PPR.

Den daglige ledelse varetages af Nymarkskolens pædagogiske afdelingsleder.
Du finder flere informationer om Nymarkskolen på www.nymarkskolen.slagelse.dk
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