
Hvor kan jeg få flere informationer?
 • Spørg dit barns klasselærer eller din 

skoleleder.

 • Ring til PPR (Pædagogisk Psykologisk 
Rådgivning) og få kontakt til 
skolekonsulent Ellen Schütt 
0461/570870.

 • Spørg en forælder. Få kontaktdata fra 
en af skolerne med læringsgrupper 
for elever med generelle 
indlæringsvanskeligheder.

»I nu snart 5 år har vores søn Christoph 
gået i læringsgruppen. I begyndelsen var 
vi ikke enige i Pædagogisk Psykologisk 
Rådgivnings vurdering om, at Christoph 
skulle starte i læringsgruppen. Hurtigt kom 
vi dog til den erkendelse, at man havde 
truffet den rigtige afgørelse. Christoph er 
tvillingebarn. Han er hurtigt opfattende, 
men mangler udholdenhed over et længere 
tidsrum. Vi oplever, at han undervises mål-
rettet i alle fag. Vi kan til enhver tid ringe 
til hans lærere, hvis der skulle være prob-
lemer. Christoph er glad for at gå i skole og 
glad, når han kommer hjem igen. Han har 
i løbet af årene lært at holde sig til gælden-
de regler det meste af tiden, dette gælder 
både i skolen og hjemmet. Han har knyttet 
venskaber i og uden for skolen.«
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HVEM SAMARBEJDER VI MED I OG OMKRING LÆRINGS-
GRUPPERNE?
De interne samarbejdspartnere er
 • forældrene eller dem, der varetager forældrerollen
 • teamet omkring eleverne
 • kuratoren/skolevejlederen
 • skolens ledelse
 • PPR (Pædagogisk Psykologisk 

Rådgivning) – psykologen og sko-
lekonsulenten for specialunder-
visning af elever med generelle 
indlæringsvanskeligheder

 • skolesocialarbejdere.
De eksterne samarbejdspartnere er
 • Sundhedstjenesten
 • tyske myndigheder.



LÆRINGSGRUPPER FOR ELEVER MED GENERELLE IND-
LÆRINGSVANSKELIGHEDER 
Ved Skoleforeningen organiseres undervisningen af elever med generelle 
indlæringsvanskeligheder som regel i læringsgrupper på Skoleforeningens 
grund- og fællesskoler.

HVAD BETYDER DET FOR ELEVEN?
 • Dagligdagen præges af åbenhed, respekt og anerkendelse af elevernes 

forskelligheder og forudsætninger.
 • Undervisningen tager udgangspunkt i elevens styrkesider.
 • Skole/hjem-samarbejdet kendetegnes af tillid og loyalitet samt en 

gensidig forpligtigelse for elevens udvikling.
 • Alle – ledelse, forældre, lærere og elever har et fælles ansvar for 

elevernes udvikling.

HVORDAN ER UNDERVISNINGEN?
 • Der er et mindre antal elever i grupperne.
 • Undervisningen tilrettelægges efter den enkelte elevs forudsætninger.
 • Lærerteamet omkring eleverne udarbejder individuelle elevplaner.

Elever, der har fået konstateret 
generelle indlæringsvanskelighe-
der, får på vores grund- og fælles-
skoler tilbud om at blive undervist 
i læringsgrupper, der alt efter den 
lokale tilrettelæggelse omfatter 
enkelte fag eller hele forløbet. 
Som udgangspunkt knyttes 
eleven til en læringsgruppe, 
der er elevens basisgruppe.

»Vi er forældre til et 
barn i en lærings-
gruppe. Vi har det 
godt med det. Vores 
datter har udvik-
let sig i den rigtige 
retning meget hur-
tigt. Hun har fået 
lysten til at møde 
op i skole tilbage, 
er blevet selvsikker 
og tilfreds med sig 
selv, løser opgaver 
med gåpåmod. Vi er 
meget taknemmeli-
ge over og tilfredse 
med den udvikling, 
der er sket med vor-
es datter.«

»Vi synes, det gode ved undervisningen i læringsgruppen er, at det har givet Nicolaj ekstra rum 
til indlæringsforbedringer, der har forstærket hans selvtillid og faglige motivation. Vi oplever, at 
han trives godt med det tempo, der i skolen er planlagt for hans fremgang og udvikling i skole-
forløbet.«

HVAD ER MÅLET MED LÆRINGSGRUPPERNE?
 • Eleven opnår mulighed for at udvikle sig, trives og lære.
 • Eleven tilegner sig de nødvendige faglige, personlige, sociale og 

kulturelle kompetencer.
 • Undervisningen målrettes det enkelte barn.

Hvilke skoler har læringsgrupper?
 • Gustav Johannsen-Skolen
 • Jørgensby-Skolen
 • Ejderskolen
 • Gottorp-Skolen
 • Husum Danske Skole
 • Jes Kruse-Skolen
 • Læk Danske Skole
 • Sønder Brarup Danske Skole
 • Ladelund Ungdomsskole


