Velkommen
i Centerklasserne Højvangskolen

CENTERKLASSERNE VED HØJVANGSKOLEN

Målgruppe
Målgruppen omfatter normaltbegavede elever med gennemgribende
udviklingsforstyrrelser (autisme) og
elever med hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD).
Endvidere omfatter målgruppen en
række af mindre udbredte udviklingsforstyrrelser med symptomer, der også forekommer i
hovedgruppen.
Der er tale om små grupper af børn,
der er skrøbelige og sårbare. For at
bevare kvaliteten i det pædagogiske
miljø, skal det sikres, at der kun
visiteres fra målgruppen.
Det drejer sig om følgende neuropsykologiske/psykiatriske udviklingsforstyrrelser.
Gennemgribende udviklingsforstyrrelser (3 former for autisme: asperger, infantil og atypisk)
hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD)

Tourettes syndrom
OCD (tvangstanker/handlinger)
NLD (højrehemisfæresyndrom/socialkognitive vanskeligheder)
Andre små handicap (recklingshaussyndrom m.fl.)
Sen hjerneskade (med symptomer
der ligner målgruppens)
Udviklingsforstyrrelserne må ikke
være sekundære i forhold til:
•

mental retardering

•

generelle indlæringsvanskeligheder

•

andre adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser

•

tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt

Tilbuddets formål

Centerklasserne er et helhedstilbud med samordning af specialundervisning og specialpædagogik.
Specialundervisningen skal så
vidt muligt opfylde folkeskolens
formål - herunder vil der være mulighed for at gå til afganseksamen
i enkelte eller flere fag. Specialpædagogikken sigter også mod
folkeskolens formål.
Centerklasserne arbejder ud fra en
fleksibel pædagogik, der fokuserer
på det visuelle, strukturerede og
kommunikative.
En pædagogik, der ikke blot omfatter undervisningen, men også
aktivt arbejder med det hele barn

og dermed barnets funktionsforstyrrelser og symptomer i bred
forstand.
Formålet er, at modvirke at sociale
handicap udvikler sig som følge af
barnets forstyrrelser.
Der forventes en øget rummelighed af målgruppens elever og
en styrket forebyggelse af sociale
handicap (skjulte handicap).

Tilbuddets omfang
Centerklasserne er et skoletilbud fra 0 - 10. klasse, der fra august 2013
omfatter 75 elever fra Horsens og Hedensted kommune.
Eleverne er fordelt i klasser med gennemsnitlig 7 elever. Normeringen
omfatter speciallærere og specialpædagoger.
Skoledagen i specialklasserne ER struktureret således, at alle årgange
modtager et tilbud fra 8.00-14.00
Der tilknyttet et tilbud om SFO til alle årgange med fuld morgen og
eftermiddagsåbning.
Centerklasserne har tilknyttet psykolog, talepædagog, fysioterapeut
og UU-vejleder.

Centerklasserne
Adresser:

Indskoling og mellemtrin:
I og M-huset
Højvangsallé 20, 8700 Horsens
Udskoling:
S-huset
Nordrevej 16B, 8700 Horsens
Telefon:
I-hus
M-hus
S-hus

76294055
76294056
76294057

Hjemmeside:
www.hoejvangskolen.horsens.dk
Skoleinspektør
Dan Gjerrild Søgaard
Telefon: 76294042
Mobil:
51589931
E-mail:
busdgs@horsens.dk
Afdelingsleder:
Jeppe G. Fly-Kristensen
Telefon: 76294052
Mobil:
30519367
E-mail:
jgf@horsens.dk
Sekretær:
Karen J. Pedersen
Telefon: 76294050
Mobil:
E-mail:
buskajp@horsens.dk

Afdelingsleder:
John F. Nielsen
Telefon: 76294053
Mobil:
51589946
E-mail:
busjfn@horsens.dk
Ledende pædagog:
Kaj Frandsen
Telefon: 76294060
Mobil:
51238374
E-mail:
buskaf@horsens.dk
Administrativ medarbejder:
Jens-Martin Grove
Mobil:
20766141
E-mail:
busjmg@horsens.dk

