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K-klasserne er et skoletilbud for 0. - 10. kl. for
elever med diagnoser inden for autismespektret. Tilbuddet omfatter både undervisning og
DUS-tilbud. Vi er normeret til 45-55 elever,
hvoraf langt de fleste er indskrevet i DUS/Klubtilbud.
● Vi er opdelt i tre afdelinger, som ligger
spredt på skolen
○ IndskolingsDUS, 2 klasser
○ MellemtrinsDUS, 2 klasser
○ Udskolings Klub, 4 klasser

på overskuelighed, forudsigelighed og struktur. Denne tilgang til eleverne fremgår både i
vores DUS/Klub og vores undervisning.
Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte
barns situation og kompetencer, når vi tilrettelægger aktiviteter.
Vi er blandt andet inspireret af TEACCH-principperne og Peter Vermeulens tanker om
“Kontekstblindhed”. Mennesker med autisme
har ofte svært ved at justere deres handlinger
i forhold til den specifikke situation de er i.
Dette er noget, der for os “almindelige”/neurotypiske foregår ubevidst og kan virke selvfølgeligt. Men for et menneske med autisme er
det en evne, der skal opøves og trænes. Derfor arbejder vi hele tiden på at hjælpe eleverne med at udvikle redskaber til at se og
vurdere hvilken sammenhæng de er i, og justere deres handlinger derefter.

● DUS/Klub råder over
○ Undervisningslokaler

Samarbejdet

○ DUS-lokaler

Vi vil gerne skabe et tillidsfuldt samarbejde,
hvor forældrene kan stole på vores faglighed.
Når en elev starter her, vil vi gerne aflaste forældrene fra den ekspertrolle, de ofte har haft
ift. tidligere skoletilbud. Vi arbejder med tæt
forældrekontakt og højt gensidigt informationsniveau, hvor vi kommunikerer både på
ForældreIntra, pr. telefon og samarbejdsmøder efter behov.

○ Bordtennis
○ Pool bord
○ Multrum til hockey, fodbold mm.
● Åbningstider
○ Skoledage 7.00-8.15 og fra endt skoledag til
kl. 17.00
○ Efter tilmelding på skolefri dage 7.00-17.00
● Lukkedage
○ Mellem jul og nytår
○ Grundlovsdag og dagen efter Kr. Himmelfartsdag
○ 2 uger i sommerferien (i 2019 uge 29-30)

Vores praksis
Vi ved, at en positiv atmosfære og en god og
tæt relation er altafgørende for at vi kan
skabe en positiv udvikling hos eleven. Vores
pædagogiske tilgang til eleverne har fokus

Vi arbejder på at skabe de bedste mulige
rammer for at eleverne kan lære:
● At håndtere de udfordringer de møder og
at kunne handle hensigtsmæssigt på det de
møder på deres vej i livet.
● At udvikle selvværd og selvtillid.
● At opnå et så selvstændigt og indholdsrigt
voksenliv som muligt.
● At skabe et liv nu og i fremtiden, der giver
mening for den enkelte.

Traditioner
● Julefrokost
● Påskefrokost
● Julefest og sommerfest med forældredeltagelse
● Lejrskole
● Fårup-tur

Hvorfor gå i DUS/Klub i K-klassen på Seminarieskolen?
Transport
Alle elever der går i K-klasserne, bliver i 6. eller
7. klasse trænet i at tage offentlig transport.
Dermed kommer flere af dem til selv at kunne
tage bussen til/fra skole og komme rundt til
forskellige fritidsaktiviteter. Eleverne opnår
derigennem større selvstændighed og frihed.
Vi laver træning i at læse en busplan, bruge
app’en “Rejseplanen”, bruge et rejsekort, og
fysisk at tage bussen ind til byen her fra skolen. Al træning foregår sammen med en voksen og eventuelt andre elever fra K-klasserne.
Fritidsaktiviteter
Vores elever har brug for et indholdsrigt og
socialt liv. Nogle er udfordret på at være en
del af fællesskabet, nogle har svært ved de
sociale spilleregler, og vælger derfor at
trække sig fra fællesskabet og være alene.
Det er vores mål at præsentere vores elever
for forskellige fritidsaktiviteter og afprøve aktiviteter sammen med kendte voksne og kammerater. Nye aktiviteter starter på Seminarieskolen i kendte rammer sammen med kendte
voksne. I ældste afdeling opsøger vi forskellige fritidsaktiviteter i Aalborg-området.
I trygge rammer kan vi aflæse og forklare “de
sociale spilleregler”, så vores elever kan gøre
sig nye og gode erfaringer med nye fritidsaktiviteter, som de muligvis kan have lyst til selvstændigt at prøve igen. Vi kan sammen med
eleverne hjælpe dem med at lave nogle individuelle regler og hensyn i fællesskabet, så

netop den enkelte kan deltage på sit niveau
og være en del af fællesskabet.

Beskrivelse af Klub
Udskolingens elever har mulighed for at tilmelde sig vores klubtilbud. Klubben består af
elever fra K-klassens udskolingsafdeling pt. i
alt 16 elever fra 4 klasser, hvor der er tilknyttet
6 pædagoger.
Eleverne kan benytte klubtilbuddet hver dag
efter skoletid og frem til kl. 17.00. Hver eftermiddag har vi planlagt forskellige faste aktiviteter på bestemte ugedage. Vores faste aktiviteter på bestemte ugedage kan f.eks.
være Fifa-turnering, bordtennis og pool, vi laver rollespilssværd, vi maler/ tegner, en social
udgave af tegn og gæt samt vi er aktive i
skolens gymnastiksal.
Yderligere er der aftenklub ca. en gang om
måneden, hvor eleverne får mulighed for at
tilmelde sig forskellige aktiviteter både ud af
huset og enkelte traditioner på skolen. Aktiviteterne kan for eksempel være U21-fodboldlandskamp på Aalborg stadion, Klatring i Rold
Skov Adventure, spille lasergame i Aalborg
Fun Center, fisketur, se en Aalborg Pirates Ishockeykamp i Gigantium, tage i svømmehallen, tage til en koncert, lave en Halloweenfest, deltage i årets julefrokost og påskefrokost, biograftur og spille minigolf eller bowling
mm.

K-afdelingens Klub’ arbejde
med de 4 kommunale Pejlemærker.
Helhed i skoledagen:
Tæt tværfagligt samarbejde med PPR; psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut og talepædagog. I udskolingen er der tilknyttet en Ungdoms Uddannelsesvejleder.
Det tætte interne samarbejde mellem lærere
og pædagoger giver tryghed og forudsigelighed for eleven gennem hele skoledagen
Eleven bliver fulgt af de samme voksne gennem dagen, hvilket giver mulighed for at tilpasse aktiviteter til dagsformen
Tryg overgang mellem skole og DUS/Klub
Den åbne skole og DUS:
Alle særarrangementer og ture ud af huset
sker under hensyntagen til den enkelte elev.

Praksismål for Klubben i k-klassen på Seminarieskolen
Der tages særlig hensyn til specielle kompetencer og forskellige behov. Vores hverdag i
Klubben kendetegnes ved at vi har fokus på
at rammesætte situationer som udvikler eks.:
Alsidig og personlig udvikling
Vi planlægger Klub-tiden sammen med eleverne, så de får det nødvendige overblik.
Vi arbejder anerkendende og undersøgende
Vi guider og strukturerer aktiviteterne, når det
er nødvendigt.
Arrangementer hvor elevernes familie inviteres til hyggeligt samvær, der tilrettelægges så
alle kan deltage.
Prøver noget nyt og flytter nogle personlige
grænser i klubaktiviteterne.
Sproglig udvikling.

Klubben har fokus på at introducere eleven til
ungdomsliv og fritidsaktiviteter i lokalsamfundet.

Vi arbejder med at lære eleverne, hvordan
sproget skal forstås i forskellige kontekster.

Forældresamarbejde:

Vi arbejder med at sætte ord på elevens følelser, tanker og mål.

Tæt samarbejde og højt kommunikationsniveau ift. elevens hverdag.

Fokus på uformel kommunikation i fritiden.

Opstartsmøder og opfølgende møder.
To årlige skole/hjemsamtaler med forældre,
lærer og pædagog.
Fokus på alle børn:
Vi sikrer at alle i DUS/Klub blive inkluderet i
fællesskabet ud fra den enkeltes forudsætninger.
Fokus for elevens potentialer i forskellige sammenhænge.

Sociale kompetencer.
På tværs af klasser og afdelinger giver vi eleverne mulighed for planlagte aktiviteter ud
fra elevernes interesser.
Fællesspisning til Klubaftener i vores egne lokaler og ude i byen.
Sociale spilleregler i forskellige situationer og
kontekster.
Nye fællesskaber omkring nye aktiviteter.
Kulturelle udtryksformer og værdier.
Vi bruger de almindelig kulturelle tilbud i Aalborg kommune, når det giver mening.

Vi præsenterer eleverne for de gængse værdier og udtryksformer, der findes i tidens ungdomskultur.
Vi fejrer højtider, med bl.a. Jule- og påskefrokoster.
Klubaftener, hvor vi eks. tager til ishockeykamp.
Naturen og ude liv.
Hyppige gåture i nærmiljøet.
Spiller fodbold uden for skolens område.
Fisketur og klatretur.
Sundhed, krop og bevægelse.
Fælles sund eftermiddagsmad fra skoleboden.
Fodbold, bordtennis, pool og dødbold som
populære valgmuligheder.
Fast hal-tid om fredagen, hvor vi afprøver
idrætsaktiviteter under friere former.
Fokus på mental sundhed.
Svømmehal, go-cart og skydning.
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