
Kursusholdet på Hanstholm Skole  
 

På Hanstholm Skole har vi en gruppe elever der på forskellige områder oplever udfordringer i vores almene 

undervisning og har brug for støtte fagligt- og eller socialt til at være en del af klassens fællesskab.  

 

På Kursusholdet arbejder vi derfor målrettet med at understøtte den enkelte elevs mulighed for at deltage i den 

almene undervisning. Det betyder, at vi tilrettelægger en fleksibel pædagogisk og didaktisk støttet undervis-

ning, der tager udgangspunkt i elevens behov. Personalet omkring eleven har fokus på relationers afgørende 

betydning for lysten til at gå i skole og til at lære og arbejder intensivt med elevernes ressourcer og muligheder. 

Den gode historie synliggøres, så eleven både oplever mestring og får troen på at ”jeg kan” og dermed lysten til 

at lære mere.  

Kursusholdet er Hanstholm Skoles interne tilbud til elever der har brug for at få deres faglige- og eller sociale 

udvikling stilladseret og derfor i en periode trænger til et boost i form af særlig tilrettelægt undervisning eller 

særlig faglig støtte. Der visiteres internt til timer på Kursusholdet for en tremåneders periode, hvorefter støtten 

evalueres. Elevens deltagelse i undervisningen på Kursusholdet er betinget af et tæt samarbejde mellem klas-

selæreren, personalet på holdet, elevens forældre og eleven. Det betyder, at der arbejdes efter tydelige mål 

for, hvad eleven skal have ud af sit ophold på Kursusholdet, målene evalueres efter periodens udløb.  

Lærerne fra elevens stamklasse og personalet på Kursusholdet har løbende både fokus målsætningen for for-

løbet og tegnene på at der sker læring. Endvidere modtager lærerne i almenundervisning rådgivning og vejled-

ning i at tilrettelægge og gennemføre specialpædagogisk bistand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan vi samarbejder omkring elevers deltagelse på Kursusholdet. 

Ansvarlig koordinator og tovholder Karen Fink.  

 

Visitation  Der  visiteres kvartalsvis d. 01.03. – 01.06. 

– 01.09.- 01.12. efter aftale med skolens 

ledelse. På Skoleintra findes et visitations-

skema til Kursusholdet.  

 Skemaet afleveres til Anette Kjeld Toft, der 

indkalder til visitationsmøde. 

 Forud for en elevs indstilling til Kursusholdet 

skal forældrenes acceptere tilbuddet 



 

Mål for elevens udbytte af undervisningen.   Det er klasselæreren/klasseteamet der de-

finerer, hvad eleven skal have ud af sit op-

hold på kursusholdet. SMTTE-modellen an-

vendes. Eleven starter når målsætningen er 

udarbejdet og drøftet med Kursusholdets 

personale.  

 Klasselæreren orienterer forældrene og ud-

levere målsætningen. 

Samarbejdet omkring undervisningen.  Det er klasselærerens ansvar, at der efter 

elevens start på Kursusholdet indkaldes til 

samarbejdsmøder. Formålet med møderne 

er både at evaluere elevens udbytte af un-

dervisning og koordineringen af undervis-

ningen mellem almenundervisningen og un-

dervisningen på kursusholdet. Ved skole-

årets start planlægges minimum 6 årlige 

samarbejds-/evalueringsmøder.  

 Eleven har som udgangspunkt materialer 

med fra almenklassen. 

Elevens skema  Timerne på Kursusholdes tilbydes når det er 

muligt efter: 

1. Elevens behov 

2. Andre elever på holdet 

3. Åbningstiden 

Høringsmøder  Der afholdes kvartalsvise høringsmøder med 

det formål at vurdere, om eleven skal fort-

sætte på Kursusholdet. Målene for elevens 

ophold på holdet danner grundlag for hø-

ringsmødet.  

 Forældrene deltager på mødet. 

Anderledesdage, tværsdage etc.   Elever der har timer på kursusholdet delta-

ger i almenklassens fællesskab på anderle-

des skoledage. Personalet i almenundervis-

ningen har ansvaret for at der laves aftaler 

vedr. dette. 

 Kursusholdets personale indgår i klassens 

aktiviteter i de lektioner eleven normalt ville 

have været på Kursusholdet. 

 Der tages hensyn til de enkelte elevers be-

hov for støtte. 

 

  

 

 


