FØRSTE
KONTAKT
Elevgruppen på Pilehaveskolen er primært børn, der
bor i Assens kommune. Alle elever på Pilehaveskolen
har generelle udviklingsforstyrrelser. De kan også have
specifikke udfordringer i form af forskellige psykiske
og fysiske handicap.
Det er visitationsudvalget i Assens kommune der, efter
indstilling fra kommunens PPR, tager stilling til, hvilke
elever, der visiteres til Pilehaveskolen.
Der kan rettes henvendelse til Assens kommune for
yderligere oplysninger om procedure ved visitering
Telefon 64 74 64 02
Forældre og samarbejdspartnere er velkommen til at
kontakte Pilehaveskolen for nærmere oplysninger om
skolens tilbud.
Telefon 64 74 78 35
Mail pilehaveskolen@assens.dk

UNDERVISNING OG LÆRING
Pilehaveskolen er en specialskole fra 0. til 10. klassetrin. Skolens elever skal, som alle elever i den danske
folkeskole, blive så dygtige, som de kan, og de skal
udfordres på det niveau, de befinder sig på.

Der udarbejdes individuelle elevplaner, hvor der
opstilles læringsmål for den enkelte elev inden for de
enkelte fag. Elevplanen evalueres løbende samt en
gang årligt i tæt samarbejde med forældrene.

Vi tænker undervisningen meget bredt med fokus
på både den faglige, den personlige og den sociale
udvikling. Undervisningen planlægges som udgangspunkt i den fagrække, der er gældende for klassetrinnet med særlig fokus på dansk og matematik. For
hver enkelt elev tilrettelægges undervisningen i tæt
dialog med forældre, plejeforældre og andre professionelle omkring barnet.

Vi har med vores dejlige faglokaler nogle gode fysiske rammer, der kan understøtte undervisningen
i billedkunst, musik og drama, natur og teknik og
håndværk og design. Løbende udstillinger er med
til at synliggøre elevernes evner til at udtrykke sig
kreativt.
Eleverne skal kunne kommunikere på mange måder,
så bærbare computere og iPad er vigtige redskaber

i undervisningen og i SFO. Alle skolens elever har
derfor enten en iPad eller en bærbar computer til undervisningsbrug. Skolens medarbejdere deler gerne
deres viden om relevante programmer/læringsapps
med forældre, plejeforældre og bosteder.
Vores brede læringsbegreb omfatter også, at nogle
af eleverne ,efter behov, deltager i motorisk træning
sammen med skolens fysio - og ergoterapeuter, i
sprogtræning sammen med talepædagogerne og
modtager pædagogisk massage af skolens uddannede massør.
På Pilehaveskolen gør vi brug af forskellige pædagogiske test- og afdækningsredskaber for at danne os
et overblik over den enkelte elevs udviklingsniveau,
kompetencer, potentialer og trivsel.
Bl.a. arbejdes der i dansk med et læseudviklingsskema (LUS), der bruges som et evaluerings- og
planlægningsværktøj i udviklingen af den enkelte
elevs læsefærdigheder, Læseudviklingsskemaet(LUS)
er også et redskab til at dokumentere, hvor mange
elever der knækker læsekoden.
Til at understøtte undervisningen har skolen et velfungerende læringscenter, hvor de enkelte klasser
bl.a. tilbydes højtlæsning og der er mulighed for
at låne bøger og andet materiale, som kan være
med til at øge elevernes læselyst og træne deres
læsefærdigheder.
Nationale test og afgangsprøver
Eleverne på Pilehaveskolen skal deltage i nationale
test, men de kan, i henhold til Folkeskoleloven, fritages. Fritagelse skal fremgå af elevplanen.
Eleverne på Pilehaveskolen har mulighed for at gå til
afgangsprøve i enkelte fag, hvor elev, lærer og forældre vurderer det hensigtsmæssige i dette. Eleven
kan fritages for at gå til afgangsprøve i henhold til
Folkeskoleloven.

SFO
På Pilehaveskolen har vi tilbud om SFO for alle vores
elever fra børnehaveklassen til 10. klasse.
SFO foregår i vante omgivelser ofte i egen stamklasse og i skolens faglokaler. Personalet er velkendt for
eleverne, da det er det samme personale, som også
følger barnet i løbet af skoledagen.
SFO på Pilehaveskolen har fokus på at tilbyde
mange forskellige aktiviteter for at pirre børnenes
nysgerrighed og give dem mulighed for at udvikle
nye kompetencer. Der er endvidere stor fokus på at
styrke børnenes sociale kompetencer.
Det vi vægter i SFO, at børnene skal have mulighed
for at få venner og skabe venskaber på tværs af
alder og klasseplacering. For at det kan lykkes, skal
de voksne ofte være behjælpelige med til at indgå
legeaftaler, guide og sørge for, at eventuelle konflikter
bliver løst på bedst mulig måde.
I de yngste klasser foregår SFO-tiden med strukturerede aktiviteter. Disse aktiviteter kan være spil på
computer, musik, sløjd, billedkunstaktiviteter, leg inde
og ude og aktiviteter i naturen. Børnene vælger, hvilke aktiviteter de vil deltage i. Der øves færdigheder
som at vaske hænder, dække bord, rydde op o.l. Det
er en vigtig pædagogisk opgave at udfordre eleverne, så de bliver mere selvhjulpne.
I de ældre klasser er der i højere grad mulighed for
medbestemmelse i forhold til aktiviteter.
SFO har sit eget pædagogiske udvalg, der sørger for,
at der er et bredt udsnit af forskellige og koordinerede aktiviteter. Aktiviteter, der er målrettet netop vores
elever og som løbende bliver udskiftet ofte i samråd
med elevernes ønsker. Der afholdes eksempelvis
emneuger og bedsteforældrearrangementer.

SKOLESTART
Når en elev er visiteret til start i 0. klasse, er der et
tæt samarbejde mellem afgivende børnehave og
skolen for at skabe den bedst mulige overgang. Vi
har gensidige besøg hen over foråret.
Der afholdes møder mellem medarbejderne i børnehave og skole, for at skolens medarbejdere får størst
mulig kendskab til de kommende elever, og hvor forældrene også inviteres til at deltage. Alle kommende
elever og deres forældre er velkommen til at besøge
skolen inden skolestart.
I maj/ juni måned inviteres alle børn og forældre til
skoleindskrivning, hvor der også vil være information
om skolen.
Starter en elev midt i et skoleår, inviteres barn og
forældre til at besøge skolen inden skolestart.
Den modtagende klasses medarbejdere afholder
møde med medarbejdere fra den afgivende skole.

SKOLENS PEJLEMÆRKER
Pilehaveskolens fælles pædagogiske
grundlag:
Vi har et helhedssyn på eleven og vores udgangspunkt er, at alle har et udviklingspotentiale. Vi arbejder ud fra elevens nærmeste udviklingszone. Vi gør
brug af systematisk evaluering og test.
Vores fælles mål er at eleverne:
• skal være livsduelige og mestre eget liv
• skal have højt selvværd
• skal kunne kommunikere på mange måder

Pilehaveskolens kerneopgave:
At skabe bedst mulig læring for den enkelte elev.
Alle børn skal have oplevelsen af at lykkes, af at være
livsduelige og at kunne mestre eget liv. Vi tager derfor
udgangspunkt i barnets muligheder og ressourcer,
og bestræber os på at finde kompensationsmuligheder for det, barnet ikke kan.
Vi møder barnet med anerkendelse og ved at stille
krav ud fra nærmeste udviklingszone. Det enkelte
barn skal gives muligheden for at deltage i det almindelige hverdagsliv i den form, som denne deltagelse
end måtte antage. Barnet skal opnå de bedst mulige
kompetencer i forhold til at begå sig i samfundet.

SKOLENS ORGANISERING
Fordeling i klasser
Eleverne inddeles i 3 årgangsgrupper:
• Indskoling omfatter elever på 0. 1. 2. og 3.
klassetrin
• Mellemtrin omfatter elever på 4. 5. og 6.
klassetrin.
• Ældste/Ungdom omfatter elever på 7.8.9. og 10.
klassetrin
Der er mellem 6 og 12 elever i en klasse med færrest
elever pr. klasse i indskolingen.
Holddeling, samarbejde på tværs og
fællesaktiviteter
Der arbejdes med holddannelse og samarbejde
på tværs af de enkelte årgange inden for alle
fagområder.
Herudover samarbejdes der inden for alle klasser/ årgange på tværs i forhold til projekt- og emnearbejde.
Pilehaveskolens profilklasser
Ud over fordeling i almindelige klasser har Pilehaveskolen også et tilbud til elever, der har brug for særlig
opmærksomhed.

Funktionsklassen er et tilbud til elever med kommunikative og/eller fysiske vanskeligheder. Formålet
med klassen er, at de elever, der har motoriske vanskeligheder, får den fysiske træning, der skal til for
at udvikle og vedligeholde motorikken bedst muligt.
Endvidere skal elever med sproglige vanskeligheder
tilegne sig de nødvendige redskaber, der kan bidrage
til et indholdsrigt liv. Undervisningen tilrettelægges i tæt samarbejde med skolens terapeut- og
sprogteam.
Projektklassen er et tilbud til elever, der har deres
største vanskeligheder inden for det relationelle
område. I klassen arbejdes der med en stram, tydelig
struktur, hvor der lægges vægt på overskuelighed,
genkendelighed og forudsigelighed, og hvor gældende regler følges konsekvent. I Projektklassen foregår
undervisningen i et vist omfang uden for skolens
område bl.a. i skolehaven. Her får eleverne mere
luft omkring sig og der arbejdes ofte med praktiske
projekter.

SKOLENS PROFIL –

DET VI GERNE VIL KENDES PÅ
Høj faglighed
Pilehaveskolen tilbyder et højt uddannelses- og kompetenceniveau inden for det specialpædagogiske
fagområde. Som udgangspunkt skal alle medarbejdere med pædagogiske opgaver løbende holde sig
ajour med den nyeste udvikling inden for det specialpædagogiske område.
Ud over de generelle kompetencer inden for specialpædagogik har Pilehaveskolen følgende faglige
kompetencer til rådighed:
• Talepædagoger, læsevejledere, Marte-Meo konsulent, seksualvejledere og forældrerådgiver.
• Fysio - og ergoterapeuter, der træner med børnene og indgår i undervisningen og det pædagogiske arbejde med børnene.
• Pædagogisk massør, der giver børnene pædagogisk massage og vejleder personalet i forhold til
undervisningen

•

•

Fast psykolog, der er på skolen en gang ugentligt. Ud over test mm giver psykologen også
vejledning og supervision til medarbejdere og
forældre og deltager i den årlige skolekonference
med medarbejdere, samarbejdspartnere og
forældre.
Alle skal have et førstehjælpskursus, som løbende bliver genopfriskes.

Fokus på relationer
En overordentlig vigtig del af vores trivsel er de sociale relationer.
På Pilehaveskolen tænker vi: Positive sociale relationer = Trivsel + læring
Læring er ofte bundet op på lyst, og trives vi, er der
god grobund for læring.
For at understøtte børnenes trivsel på Pilehaveskolen

arbejder vi systematisk med det enkelte barns
relationer til kammeraterne og de voksne. Det sker
i det daglige samspil med kammeraterne i klassen,
i frikvarteret, på den årlige lejerskole og udedage.
Det kan også foregå ved, at barnet har samtaler med
skolens koordinator for samarbejde og trivsel, hvor
store og små problemer kan drøftes i et trygt og
fortroligt rum.
Tæt samarbejde med forældre
På Pilehaveskolen vægter vi et tæt og godt samarbejde med vores forældre, og vi ønsker at have en
åben og ærlig kommunikation, så vi i fællesskab kan
skabe den bedste trivsel og læring for forældrenes
børn og skolens elever.
Vi tilbyder intern forældrerådgivning. Forældre kan
selv henvende sig til koordinator for samarbejde

og trivsel, eller man kan blive opfordret til det fra
personalet på Pilehaveskolen, PPR eller kommunens
sagsbehandlere. Al samarbejde med skolens forældrerådgiver er frivilligt og anonymt i det omfang, man
ønsker det.
Tværfagligt samarbejde med sagsbehandlere
og andre fagpersoner
Pilehaveskolens elever har – ud over de faglige
udfordringer – ofte også emotionelle og relationelle
udfordringer.
Dette stiller store krav til en helhedsorienteret indsats
i forhold til arbejdet med elevernes trivsel.
Vi drager - i tæt samarbejde med sagsbehandlerne omsorg for, at vores forældregruppe får kontinuerlig
og vedvarende guidning og rådgivning, så børnene
og deres familie bedst muligt bliver understøttet i at
håndtere de forskellige udfordringer, de møder.

Åben skole
Skolehave
På Pilehaveskolen tænker alle klasser uderummet ind
i tilrettelæggelse af undervisningen, og skolehaven er
en del af det udendørs læringsmiljø.
Udedage
Det omliggende samfund indgår også som en naturlig del af undervisningen for alle klasser. Den ugentlige udedag, hvor den enkelte klasser drager uden
for skolen både med og uden busser, bliver brugt til
både natur- og kulturoplevelser.
Idræt og bevægelse
For mange af klasserne starter dagen med en tur
rundt om søen, der betyder en gåtur på ca. 10 min.,
hvor bustransporten fra hjem til skolen bliver rystet
ud af kroppen, og hvor man også når at få talt om
vigtige oplevelser siden i går. Bevægelse kan også
indgå i både dansk og matematikundervisningen,
f.eks. når skolens lange gang eller udearealet bliver
brugt til forskellige matematikaktiviteter.
Mellemste årgang (4,5,6 klasserne) har fælles svømmeundervisning fra efterårsferien til påske i Haarby
Svømmehal, hvor medarbejdere fra skolen – heraf
nogle uddannede svømmelærere- underviser eleverne i svømning.
Skolen ud i samfundet, og samfundet ind i skolen.
Pilehaveskolen har en lang tradition for at indgå i
relationer med andre samarbejdspartnere både inden
og uden for landets grænser. Eleverne skal tilegne sig
kompetencer for at kunne deltage i det almindelige
hverdagsliv. Det betyder, at Pilehaveskolen skal åbne
sig mod det omgivende samfund og invitere andre til
at bidrage til undervisningen på Pilehaveskolen. De
projekter, vi indgår i, kan variere fra år til år. Man kan
læse nærmere om de forskellige projekter på skolens
hjemmeside.

SKOLENS PROFIL –
DET VI GERNE VIL KENDES PÅ
FORTSAT...

POLITIKKER OG
STRATEGIER
Pilehaveskolens skolebestyrelse har godkendt politikker og strategier inden for følgende områder
• Anti-mobbepolitik
• Politik for brug af mobil
• IT strategi
• Seksualpolitik
• Retningslinjer for kommunikation mellem skole og
hjem
• Kostpolitik
• Læsestrategi
• Rammer og vilkår for undervisning og læring
Man kan orientere sig om de enkelte områder ved at
gå ind på skolens hjemmeside
www.pilehaveskolen.dk

UDSKOLING
På Pilehaveskolen har vi struktureret udslusningen af
eleverne til andre uddannelser i tæt samarbejde med
vores to primære samarbejdspartnere: Ungdommens
uddannelsesvejledning, Odense (UUO) og Center for
specialundervisning for voksne (CSV, Assens)
Vi har udarbejdet et årshjul der beskriver, hvorledes
vi løser denne opgave.
Fokus i samarbejdet:
• Igangsættelse af uddannelsesplaner i 7. klasse.
• UUO orienterer klassens personale om arbejdet
med uddannelsesplanen, hvorefter personalet
arbejder med den som del af undervisningen.
• Fælles forældremøde for forældre til elever i 7.-10
klassetrin, hvor UUO orienterer om udskolingsforløb og mulighederne efter grundskolen. CSV
kommer og orienterer kort om skolen.

•

•
•
•
•
•

CSV afholder infomøde på CSV for alle interesserede elever/forældre/personale fra Pilehaveskolen. Invitationen uddeles på Pilehaveskolens
forældremøde i aug./sep.
Aftalte om praktik på CSV for 9. klasser aftales
mellem CSV og Pilehaveskolen. Der en endvidere
en overlevering af information om eleven.
UUO informeres om datoer for praktik og udarbejder praktiksedler.
CSV afholder markedsdag, hvor Pilehaveskolen
er inviteret. Eleverne har muligheden for at se
CSV.
Der er tilmelding til ”oplevelsespraktik” på erhvervsskolerne i uge 50 for relevante elever på 9.
klassetrin.
Skolekonferencer: UUO deltager i skolekonferencerne på Pilehaveskolen for elever på 9. klassetrin - hvor aftaler for udskoling finder sted.

PILEHAVESKOLEN.DK

Stadionvej 10, 5610 Assens · 64 74 78 35 · pilehaveskolen@assens.dk

