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Struktur:
Specialklasserne består af 2
grupperinger:
I-klasserne, der omfatter børn fra
børnehaveklasse til og med 3. klasse.
M-klasserne, der omfatter 2 klasser til og
med 6. klasse.
Til hver klasse er knyttet et lærerpædagogteam, som har særlig
uddannelse / efteruddannelse og
erfaring i forhold til at arbejde målrettet
pædagogisk i forhold til børn med
individuelle behov.
Til klasserne er endvidere knyttet et
specialiseret fritidstilbud.
Fritidstilbudet samarbejder tæt med
skoledelen og det pædagogiske

personale overlapper, således at der er
en overskuelig hverdag for børnene.
Målgruppe:
Tilbuddet er for normalt begavede
elever med specifikke vanskeligheder
med deraf afledte indlæringsvanskeligheder. Dette omfatter bl.a.
diagnoser som ADHD og kontaktvanskeligheder/autismespektret.
Historie:
I år 2000 startede et lokalt skoletilbud
for børn, der på grund af forskellige
indlæringsvanskeligheder og vanskeligheder i forhold til opmærksomhed
m.v. havde brug for at være i en mindre

klasse med individuelt tilrettelagt
undervisning.
Siden da er projektet vokset, således at
vi i dag har vi 23 elever fra 0. årgang til
og med 6. årgang.
Børnene er fordelt i en indskolingsgruppe
og to mellemtrinsgrupper.
Det sidste vokseværk var pr. august
2009, hvor heldagsskolerne blev nedlagt
og vi overtog en del elever og dygtige
medarbejdere derfra.
På Langhøjskolen har vi udviklet
specialpædagogikken på området og
møder børnene der, hvor de er og
anvender deres styrkesider for at komme
videre.
Vi har gennem årene haft mange børn
gennem vore hænder

og nyder at opleve, at disse børn får
deres særlige behov dækket.
Vi er stolte og glade over, at vi har dette
lokale tilbud for alle i den vestlige del af
Norddjurs Kommune.
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