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Vores mål
Det er vigtigt for os, at vi kender vores elever og deres behov, så vi dermed kan støtte 
dem bedst muligt i deres udvikling, og at de oplever sig som værdifulde og kompe-
tente mennesker. 

Formålet for os er, at alle elever udvikler deres selvstændighed, samtidig med at de 
opnår deres fulde potentiale fagligt og socialt. Det er skolens overbevisning, at ele-
verne samarbejder, hvor det er muligt, og at de gerne vil lære. 

Vores opgave som personale er at finde frem til, hvad, hvordan, og i hvilket tempo 
læringen skal understøttes. Vi har stor viden om og erfaring med at undervise og 
støtte elever med generelle indlæringsvanskeligheder, autismespektrumforstyrrelser, 
ADHD, Downs syndrom og komplekse kommunikative problematikker, m.m. Vores 
personale er dygtige, dedikerede og engagerede og holder sig konstant fagligt opdate-
ret, så vi altid kan arbejde ud fra nyeste viden.

Storebæltskolen er et helhedstilbud 
for børn og unge med særlige behov, 
som tilbyder specialundervisning efter 
folkeskolelovens § 20.2. Vi har elever fra 0. 
til 10. klasse.  

Vi arbejder ud fra den overbevisning, at 
elevernes forældre og de fagprofessionelle 
har en afgørende betydning for læring, 
udvikling og trivsel. De stærke relationer er 
skolens hjørnesten og kendetegner ikke kun 
den måde, som vi møder eleverne på, men 
også den måde, hvorpå vi samarbejder med 
hinanden og med forældrene.

Et fællesskab omkring læring og udvikling for elever, 
forældre og medarbejdere

Storebæltskolen



En af Storebæltskolens kerneværdier er, at 
alle elever føler og oplever sig som værende 
anerkendte bidragsydere til et forpligtende 
socialt fællesskab. 

I hverdagen vægter vi elevernes sociale 
udvikling og trivsel ved at skabe et trygt, 
varmt og tillidsfuldt fællesskab. Vi har 
vide rammer for alsidig udfoldelse og 
med plads til forskellighed – f.eks. i vores 
morgensamling, på ture ud af huset, 
lejrskoler og fælles faglige forløb, hvor alle 
elever arbejder med det samme tema.

“Vores mange trivselsundersøgelser 
dokumenterer, at eleverne, forældrene 
og medarbejderne er meget tilfredse 
med vores tilbud. Det er vi stolte over 
– samtidig med at vi ved, at der altid 
er noget, vi skal kunne forstå på en ny 
måde.“  
Benjamin Ejlertsen, skoleleder



Skolens unikke rammer
Skolen er specielt indrettet efter vores elevers behov. Vores undervisningslokaler er 
store, lyse og med plads til både fællesundervisning og selvstændigt arbejde. Alle 
skolemøbler er tilpasset den enkelte elev, og vi integrerer de nødvendige hjælpemidler 
efter behov. 

Vi har moderne faglokaler til hjemkundskab, billedkunst, musik, idræt, snoezelrum 
og et makerlab. Udenfor har vi en stor, handicapvenlig legeplads, der indeholder flere 
fodboldbaner, basketballbane, et bålhus samt mange motorisk udfordrende redskaber 
til alle, uanset alder og fysiske udfordringer. 

Skolen råder også over Korsør Svømmehal, hvor eleverne til og med 6. klasse tilbydes 
svømmeundervisning. Som alternativ tilbyder vi også træning i varmtvandsbassin.

Teknologi
Teknologi er en integreret del af skolelivet på Storebæltskolen – og bruges i høj 

grad som et kompenserende redskab til at fremme læring. 

Vi bruger mange forskellige former for teknologi. F.eks. får alle elever en 
iPad, som har et særligt udvalg af apps, der er tilpasset elevens individuelle 

undervisningsbehov. Eleverne har deres iPad med hjem, så de kan vise 
familien, hvad de laver i skolen. På den måde virker iPaden også som et 

kommunikationsværktøj.
 

I klasseværelserne er der interaktive tavler eller touchskærme, som inviterer 
eleverne til at være aktive deltagere i undervisningen. 

Teknologi indgår i alle fag lige fra dansk til idræt – og på alle tænkelige 
måder. Vores IKT-udvalg sørger for at udvikle undervisningen og oplære 

kollegaerne i at benytte teknologier såsom Virtual Reality, kodning, interaktive 
spil, Minecraft og meget mere. De mange muligheder omsættes til digitale 

kompetencer og dannelse, som eleverne kan bruge i deres dagligdag.
 

Da vi gerne vil dele vores erfaringer, afholder vi hvert år en 
teknologikonference, hvor der kan deltage op til 175 fagfolk fra hele landet. 

Teknologikonferencen medvirker til, at vi hele tiden holder fokus på de mange 
muligheder, teknologien giver vores elever.



Evaluering af elevens  
læring og trivsel

Vi tilrettelægger vores indsatser på baggrund af 
observationer, evalueringer af læringsforløb i 

Meebook og faglige test. Vores viden suppleres af 
en række eksterne samarbejdspartnere. 

To gange årligt udarbejder vi en individuel 
statusudtalelse for eleven. Her beskriver vi 

den faglige progression og de ressourcer, 
problemstillinger og behov, eleven har, samt 

vores pædagogiske overvejelser. Statusrapporten 
indeholder oplysninger fra alle faggrupper, 

herunder vores fysioterapeuter, ergoterapeuter og 
talepædagoger.

Statusudtalelsen danner grundlaget for 
samarbejdet med forældrene og dokumenterer 

det faglige og socialpædagogiske arbejde med den 
enkelte elev. Én gang om året evaluerer forældre 
og skole, om eleven skal fortsætte sin skolegang. 
En elev kan ikke fortsætte på skolen, såfremt der 

ikke er enighed om indsatsen.

De små 
fællesskaber er vigtige

Vi har små klasser med mellem 3-9 elever og 
3-5 medarbejdere, der møder eleverne med en 

skræddersyet pædagogisk tilgang, der kompenserer 
for de vanskeligheder, den enkelte elev har. 

Undervisningen er altid differentieret og praksisnær, 
så alle elevers faglige niveau bliver tilgodeset. 

Det er også vigtigt for os at støtte vores elever i 
at udvikle venskaber og have positive oplevelser 

med andre børn og voksne. Gode relationer er 
medvirkende til positiv trivsel og selvværd, hvorfor 

vi også arbejder med dette på tværs af klasser og 
årgange, så vi åbner op for flest mulige venskaber og 

relationer.

Klasserne sammensættes som udgangspunkt 
efter børnenes alder, men vi tager også hensyn til 
elevernes sociale relationer og interesser. Én gang 
om året drøfter skolens personale og ledelse, om 
der er klasser, der skal justeres. Dette foregår før 

sommerferien af hensyn til planlægningen af det 
kommende skoleår.  

Det tætte bånd  
mellem hjem og skole 

– et udvidet 
forældresamarbejde
På Storebæltskolen er udgangspunktet 

for vores arbejde altid, at den enkelte elev 
trives og udvikles. For at sikre dette er der 
en tæt kontakt mellem hjem og skole, hvor 
vi udveksler erfaringer og viden, således at 

eleven bliver mødt med fælles forståelse 
og den rigtige indsats.

Det udvidede forældresamarbejde 
er præget af gensidig tillid og en 

anerkendelse af hinandens viden og 
perspektiv samt en nysgerrighed på, 

hvordan vi sammen kan bringe eleven 
videre i livet.

Kommunikationen i samarbejdet 
afstemmes efter den enkelte familie og kan 
foregå elektronisk eller telefonisk, når der 

er behov for, at vi får talt sammen. 

Derudover afholdes der to årlige 
forældresamtaler og et forældremøde samt 

ekstra møder, når det er nødvendigt.  



Vi gør os umage med, at eleven bliver tryg og glad for at gå i skole, og vi 
bruger tid på at bygge bro mellem børnehaven og os. Vi besøger børnehaven, 
møder barnet og dets pædagoger. Vi inviterer altid forældre på besøg på 
skolen, så vi kan tale sammen om, hvad der er vigtigt for barnet, og så foræl-
drene kan opleve skolen.
 
En stille og rolig opstart er vigtig, så eleven får tid til at forstå skolens struk-
tur og rammer i sit eget tempo. Vi har fokus på etableringen af nye relatio-
ner og venskaber mellem elever og voksne, da vi ved, at noget af det vigtig-
ste for skolebegyndere er, at der er tryghed og trivsel for at kunne lære nyt.

Det trygge læringsmiljø skaber vi, når eleven oplever forudsigelighed og 
struktur med faste rammer, rytmer og rutiner. Vi hjælper eleven til at styre 
og sortere i de mange indtryk, som hjernen har svært ved at tackle og holde 
styr på. På den måde hjælper vi eleven til nemmere at kunne orientere sig i 
sin hverdag. Samtidig er rutiner og gentagelser med til at give børn succes-
oplevelser og oplevelsen af at mestre dele af hverdagen og give en følelse af 
at være betydningsfuld og inkluderet i fællesskabet.

Leg åbner op for læring
En fundamental del af indlæringen i indskolingen er, at vi skaber et rum for 
leg. Legen åbner op for både at lære om dansk og matematik, og det åbner 
også op for at lære om regler og om at være sammen med andre børn og 
voksne på en motiverende og god måde. På den måde tænker vi, at det fagli-
ge og det sociale er hinandens forudsætninger. 

I undervisningen vælges lege, spil og aktiviteter, der er med til at støtte nys-
gerrighed, kreativitet og faglig viden og skaber rammerne for alderssvaren-
de udfordringer. 

Indskolingen
Opstart på skolelivet kræver særlig 
opmærksomhed



På mellemtrinnet er læringsmiljøet stadig præget af 
en tydelig struktur, som skal sikre genkendelighed 
og den fornødne tryghed til udvikling.  Ved at 
balancere krav og indføling udfordrer vi elevernes 
læringsproces og styrker deres selvstændighed.

Eleverne vil på mellemtrinnet få flere 
undervisningstimer, hvor en stor del af timerne vil 
være tema- og emnebaserede. Den helhedsorienterede 
læring giver mulighed for at behandle et emne både 
bogligt og kreativt. Mange elever har glæde af at 
arbejde med konkreter, og med at bruge deres hænder 
i processen for at få sammenhæng mellem teori og 
praksis.
 
På mellemtrinnet går eleverne igennem en stor 
udvikling fra barn mod ungdom, og overvejelser som 
”hvad sker der i min krop, hvem er jeg, og hvordan er 
jeg en god ven/kæreste” fylder en del både for den 
enkelte og for gruppen, og vi har fokus på at tale om 
dette i hverdagen.

Mellemtrinnet



I udskolingen har vi fortsat stort fokus på de 
trygge og forudsigelige rammer, men forsøger 
her i høj grad at udfordre eleverne til at tage 
større ansvar for eget liv og egen læring. Ud 
over faglighed er vi også optaget af, at de opnår 
kompetencer, der gør dem selvstændige og klar 
til voksenlivet, som f.eks. at handle ind, lave mad 
og gøre rent.

En stor del af undervisningen består i at tage ud 
af huset og brobygge til det omgivende samfund.  
Det gøres ved, at vi besøger borgerservice, 
biblioteker, praktiksteder, virksomheder, 
uddannelsessteder, m.m.   

Da vi har erfaring med, at det kan være svært 
for elever at navigere i den digitale verden, 
samt forhold vedrørende seksualitet, hygiejne 
og økonomi, arbejder vi bl.a. konkret med disse 
temaer. 

Uddannelsesplan
Med fokus rettet mod fremtiden starter vi fra 
8. klasse med en individuel uddannelsesplan. 
Vi har stor erfaring med at guide de unge, 
og i samarbejde med forældre og vores 
uddannelsesvejleder er vi dygtige til at afdække 
fremtidsmulighederne for den enkelte elev. Vi 
besøger andre skole- og botilbud og arrangerer 
relevante erhvervs- og skolepraktikforløb. Når 
eleverne er færdige i udskolingen, har alle en 
konkret plan for, hvad de skal i fremtiden.

Udskolingen



I ASK-klasserne arbejder vi med Alternativ og Supplerende 
Kommunikation. ASK er en fælles betegnelse for de mange 
udtryksmåder, man kan kommunikere på, hvis tale ikke er 
muligt eller tilstrækkeligt. 

I ASK-klasserne involveres mange forskellige 
kommunikationsformer, f.eks. mimik, kropssprog, blikretning, 
udpegning med øje/hånd, tegn, brug af billeder og symboler 
eller hightech-hjælpemidler i form af iPads, talemaskiner, 
øjenstyret computer, m.m. Der udarbejdes individuelle 
kommunikationsplaner for hvert enkelt barn.

Barnets mulighed for at kunne udtrykke sig og kommunikere 
med andre prioriteres højt. I et tværfagligt samarbejde mellem 
eksempelvis ergoterapeut, fysioterapeut, talepædagog, IT-
konsulent o.a. udvikles og tilrettelægges kommunikations- og 
støttesystemer med barnet i centrum. 

Musik, bevægelse og sanser
I ASK ser vi musik som både et sprog og en samværsform. 
Musik og sang kan skabe og fastholde opmærksomhed, røre 
vores følelser og være med til at skabe orden og struktur. I ASK 
anvender vi sang og musik som ramme for en given aktivitet, 
som kommunikation, som støtte til bevægelse og til øvelse i at 
være social.

Vi vægter krop og bevægelse højt. Vi bruger derfor meget 
tid på at lege og bevæge os sammen i gymnastiksalen og på 
legepladsen. Vi er dagligt på gå- eller cykelture i nærområdet, 
hvor vi har fokus på de emner, vi arbejder med. 

I forbindelse med vores ASK-klasser har vi skolens snoezelrum 
med bl.a. musikvandseng, lysfald, kuglebassin, musikbriks, 
m.m. Her kan skabes en sanseramme for eleven med 
kontrollerede sanseindtryk, som derved kan give overskud til 
at kapere sanseindtryk generelt. Snoezelrummet kan benyttes 
til at sænke eller øge elevens arousal.

Hvem går i ASK?
Vores ASK-tilbud består af tre klasser. De henvender sig til 
elever med middel til svære multiple funktionsnedsættelser, 
epilepsi, CVI, genetisk eller erhvervede senhjerneskader samt 
autismespektrumforstyrrelser.

Personalet i ASK har alle et udvidet kendskab til 
kommunikationsundervisning samt til håndtering af epilepsi, 
medicinadministration og sondeernæring.

ASK
Alternativ og Supplerende Kommunikation



Klubtilbud
Én aften ugentligt i alle skoleugerne tilbyder vi 

klubtilbud til elever fra mellemtrin og udskoling, 
som er i stand til at indgå i klubfællesskabet. I 

klubben tilbydes et ungdomsmiljø, hvor de unge 
kan mødes og etablere venskaber på kryds og 

tværs af klasserne med den nødvendige støtte og 
guidning. 

Alle starter sammen og gennemgår, hvad der er 
af aktiviteter og opgaver den pågældende aften. 

De unge inddrages således til at planlægge og 
gennemføre de forskellige aktiviteter, som f.eks. 
spil, samvær med andre unge og biografture. Vi 
spiser aftensmad sammen og afslutter aftenen 
med en fælles evaluering. Klubben mødes 3-4 

gange om året med andre specialskolers klubber, 
hvor der er mulighed for at finde gode venner.  

Ferietilbud
Når skolen er lukket, er vores SFO åben for de 

børn, der ønsker dette tilbud.

I ferierne fokuserer vi på at give børnene tryghed 
og genkendelighed og samtidig give dem en 

oplevelse af ferie og afslapning. 

Aktiviteterne tilrettelægges ud fra den 
børnegruppe, som tilmeldes i den pågældende 

ferie. En del af de pædagogiske aktiviteter vil være 
forbundet med danske traditioner – f.eks. jul, 

nytår og påske. 

Sommerferien vil ofte være præget af 
udeaktiviteter, tilbud om vandleg, bål og ture til 

stranden, afhængig af vejret den pågældende dag.

Morgentilbud
I vores morgentilbud sørger vi 

for at skabe en rolig og behagelig 
atmosfære, så dagen kan starte på 
en god måde. Vi tilpasser krav og 

rammer efter, hvad der er brug for. 
Vi tilbyder morgenmad og har tid 

til at spille spil, eller man kan være 
sig selv og måske hvile sig lidt, inden 

skoledagen starter.

SFO-tilbuddet
På Storebæltskolen er vores SFO og skole 

et helhedstilbud, hvor de medarbejdere, der 
varetager undervisningen, også deltager i 

de pædagogiske aktiviteter, der finder sted 
i SFO’en. Den tætte relation mellem barn og 
voksen skaber tryghed og forudsigelighed i 

hverdagen. 

De pædagogiske aktiviteter vil variere og 
tilrettelægges med inddragelse af elevernes 
ønsker og valg. Nogen har brug for at slappe 

af, andre kan være optaget af spontan og ikke-
planlagt leg eller af aktiviteter, der igangsættes 

og styres af de voksne. På den måde er vores 
SFO både et ”slappe af-sted”, samtidig med at 

det er et aktivitetssted. 



Fysioterapi og ergoterapi

Talepædagoger
Mange af vores elever har forskellige former 

for kommunikative problemstillinger. 
Storebæltskolen har tre talepædagoger, som 

har særlige kompetencer til at undervise 
eleverne ud fra devisen: Alle har ret til at kunne 

kommunikere. 

En stor del af talepædagogernes arbejde 
består i at afdække elevernes kommunikative 

problemstillinger ved hjælp af tests og 
observationer, således at den korrekte indsats kan 

iværksættes.  

Talepædagogerne arbejder blandt andet med: 
Individuel undervisning og klasseundervisning, 

undervisning inden for hightech- og lowtech-
hjælpemidler, samarbejde med kommuner, 

sygehuse og specialafdelinger samt tværfagligt 
samarbejde med skolens øvrige medarbejdere.

Storebæltskolen har to fysioterapeuter og 
to ergoterapeuter, der arbejder ud fra et 

helhedsorienteret syn på barnets udvikling. Det 
terapeutiske tilbud tilrettelægges med afsæt i tests og 
observationer af eleven i forskellige sammenhænge.

Ergo- og fysioterapien kan foregå som rådgivning 
til det pædagogiske personale og/eller som 

undervisningsrelateret ergo- og fysioterapi individuelt 
eller i grupper. Tilbuddene strækker sig over bl.a. 

varmtvandsterapi, rideterapi, motorisk, sensorisk og 
kognitiv træning.

Terapeuterne arbejder tværfagligt på skolen. De 
samarbejder desuden med bl.a. sygehuse, bandagister 
og sagsbehandlere omkring barnet. Det kan dreje sig 

om netværksmøder, VISO, hjælpemidler, m.m.
Skolen tilbyder lægehenvist, vederlagsfri fysioterapi.



Eksterne 
samarbejdspartnere 

På Storebæltskolen har vi et velfungerende samar-
bejde med en række eksterne samarbejdspartnere 

som f.eks.: 

Sundhedsplejersken, der følger elevernes fysiske 
udvikling og rådgiver elever, forældre og skolen 

efter behov.

Ungdomsuddannelsesvejlederen (UU-vejleder) der 
rådgiver, vejleder og planlægger forløb i forhold til 

fremtidige uddannelsesmuligheder.

Skolepsykologen, der tester og giver sparring til 
både forældre og skolens personale ift. eleverne.

Sagsbehandlere, der giver råd og vejledning og 
deltager i relevante netværksmøder.

Synskonsulenten, der følger de børn, der er til-
meldt synsregisteret.

Åbningstider

Morgentilbud fra kl. 06.30-08.05

Skoletilbud fra kl. 08.05 til mellem 12.30-14.30

SFO-tilbud til kl. 16.00

SFO-tilbud i alle ferieuger 

Klubtilbud én aften om ugen fra kl. 16.00-19.30

Befordring til og fra skole er en del af  

det samlede skoletilbud.

Vil du vide mere?
Du kan se mere om Storebæltskolen på 
vores hjemmeside, på Facebook eller på 

YouTube.

storebaeltskolen.dk

facebook.com/Storebaeltskolen

@Storebaeltskolen

Storebælts Erhvervspark 1, 4220 Korsør  •  Tlf.: 58 57 23 50  •  storebaeltskolen@slagelse.dk
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