Tilpasset opplæring og
spesialundervisning
Tilpasset opplæring – et
overordnet prinsipp
Opplæringslovens § 1-3
fastsetter retten til tilpasset
opplæring for alle. Tilpasset
opplæring er et virkemiddel for at
elevene skal kunne utnytte sitt
potensiale for læring og nå så
langt som mulig.
Spesialundervisning
Elever med spesifikke vansker som
gjør at ordinær tilpasset opplæring
ikke er tilstrekkelig, har rett til
spesialundervisning etter
Opplæringslovens § 5-1. Det
samlede skoletilbudet skal gi eleven
et forsvarlig utbytte av opplæringen i
forhold til andre elever og i forhold til
de opplæringsmålene som er
realistiske for eleven. PPT
(pedagogisk psykologisk tjeneste)
utarbeider etter henvisning
sakkyndig vurdering og gir råd om
hvordan og i hvilket omfang
spesialundervisningen skal gis.

Andre tilbud
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Noen elever har svært spesielle
behov. Med økende alder vil
avstanden mellom disse elevene og
jevnaldrende øke. Lier kommune har
valgt å organisere noen forsterkede
enheter knyttet til Hennummarka,
Hallingstad og Tranby skoler. Disse
tilbudene er beskrevet på de neste
sidene.
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Miljøverkstedet
ved Hennummarka og Tranby skoler

Målgruppe

Organisering og pedagogisk innhold

Miljøverkstedet er tilpasset barn som
trenger undervisning og sosialt samvær
i mindre grupper og med saktere
progresjon.

Miljøverkstedet er for grunnskoleelever.
Barnetrinnet er lokalisert ved
Hennummarka skole og ungdomstrinnet er
lokalisert ved Tranby ungdomsskole.
Enhetene administreres av rektor.

Dette er elever som trenger omfattende
spesialundervisning og tilrettelegging i
skolehverdagen.
Elever som lærere/skolen, PPT og
foreldre/foresatte mener kan ha utbytte
av tilbudet på miljøverkstedet, kan søke.
Søknadene blir behandlet ut fra en
samlet vurdering.

Alle elvene er tilknyttet et jevnaldertrinn på
skolen. Der det er hensiktsmessig deltar
elevene sammen med sitt trinn. Forøvrig får
de individuell eller gruppevis undervisning i
Miljøverkstedet.
Hvert år blir det vurdert hva som vil være
det beste skoletilbudet for eleven. Det er
mulig å gå tilbake til nærskolen.

Mål

Heldagstilbud

Tilbudet er tilrettelagt slik at elevene i
størst mulig grad kan fungere
selvstendig og lære seg å ta initiativ.

Elevene på Miljøverkstedet ved
Hennummarka har mulighet for å delta på
SFO fram til klokka 16.30. Elever ved
Tranby skole kan søke habilitering om
avlastning før og etter skoletid.

Fire fokusområder:
• Skolefag
• Sosiale ferdigheter og sosialt samspill
• Hverdagsferdigheter (ADL)

Et mål er at elevene skal oppleve
• Mestring

• Fysisk fostring
• Trivsel og fellesskapsfølelse
• Aktivitet framfor passivitet
• Delaktighet fremfor ensomhet
• Tilhørighet
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• Sosialt samvær med venner
• Å ha noen å bry seg om
• At noen bryr seg om dem
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Hundremeterskogen
Målgruppe
Barn med diagnoser innenfor autismespekteret
og multifunksjonshemninger
Elever som barnehagen/skolen, PPT,
foreldre/foresatte og andre relevante
samarbeidspartnere mener kan ha utbytte av
tilbudet på Hundremeterskogen, kan søke.
Søknadene blir behandlet ut fra en samlet
vurdering.
Mål
Et tilpasset opplegg for hver enkelt elev slik at
de i størst mulig grad kan utvikle sine evner og
fungere selvstendig.

Fellesaktiviteter
• Bordaktiviteter (forming)

Fokusområder:

•

Måltid, sosial trening

•

Svømming

•

Musikktime med musikkterapeut

•

Bevegelsesgruppe med
fysioterapeut

• Kommunikasjon
• Selvstendighet hverdagsaktiviteter (ADL)
• Skolefag
• Sosial trening

Organisering
Tilbudet omfatter både skole og SFO og
åpningstiden er fra kl. 07.30 – 16.30
Elevene har behov for pedagogiske tiltak som
kan oppfattes som utradisjonelle i
skolesammenheng. Elevene er sårbare for uro
og forstyrrelser og har vansker med å skille på
inntrykk og lyder. Elevene er skrevet inn på sitt
jevnaldertrinn på skolen. Ut fra elevens
funksjonsnivå deltar de på trinnet eller får
individuell eller gruppevis opplæring i
Hundremeterskogen.
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Hundremeterskogens
samarbeidspartnere
Foreldre/foresatte,
avlastning/barnebolig, klasselærere,
fysioterapeut, helsesøster, PPtjenesten, habiliteringsavdelingen,
Frydenhaug skole og diverse
kompetansesenter etter behov.

Elevene skal oppleve gleden av å være elever
ved Hallingstad skole ut fra deres egne
premisser og samtidig gi skolens øvrige elever
et naturlig innblikk i hverdagen til barn som er
”litt annerledes”!
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