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Tilbudsbeskrivelse for sprogklasser Holbæk kommune  
 

Målgruppe 

Sprogklasserne i Holbæk (0-6 kl.) er et specialklassetilbud til børn med store vanskeligheder i forhold til 

sprog, læring og trivsel.  

Tilbuddet er målrettet børn, som har brug for en segregeret specialpædagogisk indsats i forhold til deres 

sproglige, sociale og personlige udvikling og læring i en kortere eller længere periode, men hvor det fortsat 

vurderes, at det enkeltes barns trivsel og udvikling har gavn af tilknytning til den almene folkeskole. 

Børn med mindre vanskeligheder inden for samme områder, som ovenfor beskrevet, visiteres som 

udgangspunkt ikke til sprogklasserne, men understøttes i stedet, med deres individuelle behov, i den 

almene folkeskole.   

 

Pædagogisk tilgang 

Sprogklasserne kendetegnes ved en specialpædagogisk tilgang, hvor logopæder, pædagoger og lærere 

samarbejder tæt om dagligdagen. Der tilbydes et skærmet undervisningsmiljø præget af faste rutiner samt 

tydelig genkendelig struktur. Sprogklasserne organiseres med særligt tilrettelagt og individuelt tilpasset 

undervisning med fokus på flerfaglig indsats omkring det enkelte barns personlige, faglige og sociale 

udvikling og læring. 

Børnene i sprogklasserne deltager i videst mulige omfang i skolernes traditioner og arrangementer, ligesom 

børnene i sprogklasserne har adgang til faglokaler, pædagogiske læringscenter og andre typer fælles 

faciliteter på skolen.   

 

Samarbejde  

Der er i sprogklasserne et stærkt skolehjemsamarbejde og klare samarbejdsrelationer internt i tilbuddet og 

med eksterne samarbejdspartnere (eksempelvis Pædagogisk Psykologisk Rådgivning samt Børne- og 

familieområdet). 

 

SFO 

Børn i sprogklasserne, som har brug for et SFO tilbud, bliver tilknyttet skolens almene SFO, hvor hverdagen 

tilrettelægges på baggrund af det enkelte barns behov. Det kan f.eks. ske ved særligt fokus på overgange, 

skærmning, tilpasset pædagogik, kontaktvoksen og lignende. 
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Tilknytning til almenskolen 

Børn visiteret til sprogklasserne tilknyttes almenområdets aktiviteter i det omfang, det er muligt og giver 

mening for den enkelte. Børnene i sprogklasserne indsluses til almenområdet efter 6. klasse i det omfang 

det er muligt. 

 

 

Medarbejdere 

Medarbejderne i sprogklasserne har kompetencerne til at udvikle og indrette læringsmiljøer, som tager 

højde for de særlige udfordringer børn i målgruppen har. Medarbejderne indgår i et tværgående 

specialiseret forpligtende samarbejde på tværs af specialtilbud og indsatser i Holbæk Kommune. 

 

Placering 

Sprogklasserne i Holbæk er fysisk placeret på Udby skole i tæt tilknytning til den almene skole.  

 

Visitation 

Visitationen til sprogklasserne sker via indstilling fra distriktsskoleleder til det centrale visitationsudvalg. 

Processen omkring dette kan læses på Holbæk Kommunes hjemmeside. 


