
Det Kommunale Specialtilbud v. Rask Mølle Skole

- Kort information om os

”Sammen skaber vi bevægelse, så børn og unge i forpligtende fællesskaber 

udvikler sig til livsduelige og fremtidsparate mennesker”



Præsentation af det kommunale specialtilbud på Rask Mølle Skole 

Generelt:

Specialklasserne på Rask Mølle Skole er en del af Hedensted Kommunes samlede 

specialiserede skole- og fritidstilbud for elever, der af forskellige årsager er blevet 

segregeret fra almenområdet. For at komme i betragtning til vores specialtilbud, skal 

man først indstilles og henvises via den lokale distriktsskole og det kommunale 

visitationsudvalg. 

I vores tilbud på Rask Mølle Skole har vi lige nu en bred målgruppe fra 0. – 9. klasse, 

som typisk består af elever med generelle indlæringsvanskeligheder, 

autismespektrumforstyrrelser, socioemotionelle- og relationelle udfordringer samt 

adfærds- eller opmærksomhedsforstyrrelser. Ofte har flere af eleverne komorbide 

udfordringer. 

I vores organisering af klasser og målgrupper tilpasser vi os de indskrevne elever alt 

efter udbud og efterspørgsel i kommunen. Specialtilbuddet består derfor af flere mindre 

klasser og undergrupper. Alle specialklasser er sammensat med udgangspunkt i 

elevernes undervisningsfaglige og udviklingsmæssige behov. Vi arbejder på at skabe 

helhed og sammenhæng i skoledagen og har fokus på elevernes faglige, personlige og 

sociale vanskeligheder. Skoledagens længde er alle dage fra kl. 8.10 – 14.10 (mandag 

dog med mulighed for understøttende undervisning til kl. 15.10). 

Vi arbejder ligesom resten af skoleområdet i Hedensted Kommune ud fra grundtanken:

”sammen skaber vi bevægelse, så børn og unge i forpligtende fællesskaber udvikler sig 

til livsduelige og fremtidsparate mennesker”

Som udgangspunkt undervises i de fleste fag i folkeskolens fagrække, men på 

differentierede niveauer og med primært fokus på dansk og matematik. Nogle fag vil 

forekomme emnebaseret i perioder af skoleforløbet. For vores ældste elever er det 

muligt at aflægge hel eller delvis prøve i fagene og komme i erhvervspraktik. Derudover 

er livsduelighed og social træning en stor del af indholdet i skoledagen for alle elever. Vi 

tager her afsæt i Hedensted Kommunes 7 kompetencer ”Klar til læring”.

Placeringen af specialklasserne på en almindelig folkeskole giver mulighed for at bygge 

bro mellem elever med specialpædagogiske behov og elever i almenklasserne samt 

SFOen. Dels via delvis inklusion i enkelte fag eller via leg og aktiviteter i frikvarterer og 

SFO tid. 

Personalet i specialtilbuddet består af kompetente lærere og pædagoger, der alle har 

specialpædagogisk uddannelse eller erfaring inden for det specialpædagogiske felt. I 

vores pædagogiske tilgang og metoder tager vi i alle klasser udgangspunkt i den 

mentaliserende tilgang og tænkningen om low arousal. Desuden henter vi inspiration fra 

metoderne i TEACCH og KRAP.  
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Mindst en gang om året tages stilling til, om undervisningstilbuddet for den enkelte 

elev i specialklasserne bør fortsætte, ændres eller ophøre. Det sker i forbindelse med 

den årlige re-visitering, hvor den tilknyttede PPR-psykolog, pædagogisk personale, 

leder af specialtilbuddet og visitationsudvalget medvirker. Derudover udarbejder skolen 

to gange årligt en individuel elevbeskrivelse og handleplan.

Den betjenende PPR-psykolog og Uddannelsesvejleder inddrages ved behov. Typisk i 

forbindelse med netværksmøder, udarbejdelse af uddannelsesplaner, praktikforløb, 

PPVer, indstillinger til udredning eller supervision af personale. 

Elever, der visiteres til vores specialskoletilbud, har mulighed for at søge om befordring 

til og fra skole alt efter afstand og specialpædagogiske udfordringer. Dette sker i 

samarbejde med kørselskontoret i kommunen. Se mere på 

http://www.hedensted.dk/koersel

SFO tilbuddet ”Klubben”

Specialtilbuddet på Rask Mølle Skole indeholder et særskilt SFO-tilbud, der kaldes for 

”Klubben”. Dette er for elever fra 0. – 4. kl. Den består af to mindre enheder. Det ene 

er tilpasset vores elevgruppe med autismespektrumforstyrrelser, og den anden del er 

for specialtilbuddets øvrige målgrupper.

I vores ”Klubtilbud” for elever med autisme er børnene skærmet og placeret i de 

samme lokaler, som de kender fra skoledagen. Der arbejdes systematisk ud fra en 

tydelig, visuel, forudsigelig og struktureret autismepædagogik. 

I denne skærmede gruppe er åbningstiden alt efter behov på skoledage fra kl.  6.00 –

8.00 og 14.10 – 17.00. I ferieperioder kl. 6.00 – 17.00 efter behov. 

I den anden del af vores ”Klub-tilbud” arbejdes der ligeledes ud fra en genkendelig 

rutine og de samme specialpædagogiske principper som i skolen. Også denne gruppe 

holder til i samme omgivelser, de kender fra skoledagen. Der er mulighed for 

fordybelse, leg, afslapning eller deltagelse fælles voksenstyrede aktiviteter.

Åbningstiderne i denne del af Klubben er på skoledage fra kl. 07.00 – 8.00 og fra 

14.10 – 16.00. I tidsrummet kl. 06.00 – 07.00 og 16.00-17.00 samarbejder denne del 

af klubben med vores almen SFO. Derfor vil børnene fra denne del af Klubben her ofte 

være samlet med almen SFOens børn og pædagogiske personale pga. færre børn. 

Det betyder, at det vil været muligt for Klubbens børn at deltage i almen SFOens

aktiviteter i det omfang, der giver mening for den enkelte. Dog stadig med mulighed for 

at kunne trække sig til deres kendte lokaler. 

Der tilbydes også her feriepasning i skoleferierne i tidsrummet kl. 06.00 – 17.00.

For begge grupper gælder det, at det altid er kendt pædagogisk personale fra 

specialskoledelen, der også arbejder i ”Klubben”.  

Tilmelding til SFO og udvalg af moduler kan findes på kommunens hjemmeside 

https://www.hedensted.dk/borger/familie,-boern-og-unge/skole-og-sfo/sfo

Kontakt også gerne SFO leder Dorthe Schrøder på 4046 7177

Ved øvrige generelle spørgsmål er I velkomne til at kontakte leder af specialtilbuddet,

Morten Præstbro tlf. 6162 9606.
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