1. a Målgruppebeskrivelse for kommunens specialklasser
CPP har udarbejdet følgende målgruppebeskrivelse for specialklasserne. Det er sket med baggrund i
erfaringer og tidligere drøftelser, men ikke i et direkte samarbejde med skolerne, der har specialklasser.
SPROG - LÆSEKLASSE
Målgruppe:
Sprog-læseklassen er et tilbud til normaltbegavede elever fra 0.-4. (5.) klasse med betydelige sproglige
vanskeligheder og læse-stavevanskeligheder. Eleverne har vanskeligheder med bl.a. udtale, at udtrykke sig
sprogligt, sprogforståelse og kommunikation. Eleverne har som følge af de sproglige vanskeligheder ofte
vanskeligheder med at lære at læse, stave og at forstå og skrive tekster.
Sprog-læseklasserne er placeret på Aars Skole.
Det tildelte beløb pr. elev er det samme uanset klassetrin og SFO-tilbud.
Takst 75.204 kr. pr. elev.
K-KLASSERNE
Målgruppe:
Eleverne i K-klasserne har alle vanskeligheder indenfor autismespektret, der viser sig i
afvigelser i forhold til forestillingsevne, kommunikation og socialt samspil. Eleverne har ofte også
sanseforstyrrelser. I forhold til skolegangen har denne gruppe af elever bl.a. et stort
behov for forberedelse, forudsigelighed og struktur. De har svært ved at aflæse og indgå i
socialt samspil, hvorfor de trives bedst i mindre sociale sammenhænge med megen
voksenguidning.
Ofte har eleverne i K-klasserne andre vanskeligheder udover autismen som f.eks. ADHD, tics, angst eller
depression.
Intellektuelt befinder de fleste af eleverne sig indenfor det brede normalområde.
Eleverne skal være diagnosticeret af en børnepsykiater.
K-klasserne er placeret på Ranum Skole.
Det tildelte beløb pr. elev er det samme uanset klassetrin og SFO-tilbud.
Takst 245.128 kr. pr. elev.
A- KLASSERNE
Målgruppe:
A-klasserne kan være et tilbud til elever med opmærksomhedsvanskeligheder – herunder
ADHD. Selv om det er vurderet, at en elev med en ADHD-diagnose har behov for et
specialtilbud, får eleven ikke nødvandigvis et tilbud i en A-klasse. Kun når det vurderes, at den adfærd
eleven har, er en følge af ADHD-diagnosen tilbydes en plads i A-klasserne. Vurderes det, at ADHDdiagnosen spiller en sekundær rolle i forhold til adfærden, tilbydes en plads i AKT-klasserne.
Således har en del børn i AKT-klasserne en ADHD-diagnose.
ADHD-klasserne er placeret på Farsø Skole.
Det tildelte beløb pr. elev er det samme uanset klassetrin og SFO-tilbud.
Takst 171.390 kr. pr. elev.
AKT-KLASSERNE
Målgruppe:
AKT står for Adfærd, Kontakt og Trivsel. AKT sætter fokus på elevens sociale processer og støtter dem i at
opøve social adfærd. AKT-elever er en meget bred målgruppe. Kendetegnende for eleverne er, at de har
vanskeligheder i en sådan grad, at det giver udfordringer i forhold til andre elever og voksne, dette så
omfattende, at det påvirker deres egne og andres trivsel -adskillige, men ikke alle, beskrives som
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sårbare familier, nogle har flere diagnoser f.eks. tilknytningsforstyrrelse, ADHD m.m. Fælles for eleverne er,
at de har brug for tæt guidning og støtte i løbet af en dag; socialt, personligt og oftest også fagligt.
AKT-klasserne er fra 1. august 2016 placeret på hhv. Løgstør Skole, Aars Skole (0. – 9. klasse) og på
Aalestrup Skole (0. - 6. klasse).
Det tildelte beløb pr. elev er det samme uanset klassetrin og SFO-tilbud for skoler med AKT-tilbud fra 0.– 9.
klasse.
Det tildelte beløb pr. elev er det samme, men højere end på Løgstør og Aars Skole, uanset klassetrin og
SFO-tilbud for skoler med AKT-tilbud fra 0. – 6. klasse.
Takst 208.219 kr. pr. elev på Aars og Løgstør skole, 263.219 kr. på Aalestrup skole.
AKT +
Målgruppe:
Tilbuddet er for elever, der af forskellige årsager ikke kan rummes i en almindelig AKT-klasse.
AKT+- tilbuddet er et mere indgribende tilbud end en AKT-klasse, da der i høj grad satses på individuel
undervisning. AKT+-tilbuddet er således ikke klasseinddelt – i modsætning til et AKT-tilbud. Hver elev har sit
eget faste lokale med egne ting, forskellige undervisningsmaterialer samt personlig vægudsmykning m.m.
Der arbejdes kun med inklusion i den udstrækning, det giver mening. – og helt sikkert ikke i opstarten. AKT+
eleverne er placeret på Farsø Skole.
Det tildelte beløb pr. elev er det samme uanset klassetrin og SFO-tilbud.
Takst 263.513 kr. pr. elev.
DE GENERELLE KLASSER
Målgruppe:
Målgruppen i klasserne for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, er elever der ikke er kognitivt
udviklet aldersvarende. Disse vanskeligheder viser sig blandt andet ved manglende evner til at tænke
abstrakt og overføre viden fra en situation til en anden. Ofte oplever denne gruppe af elever også yderligere
psykisk belastning i form af psykiatriske diagnoser, såsom ADHD, og/eller anden social og emotionel
belastning. De generelle klasser er placeret på Aars Skole.
Det tildelte beløb pr. elev er det samme uanset klassetrin og SFO-tilbud.
Takst 143.607 kr. pr. elev.

