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1. Virksomhedens navn: Rosenkilde Skole 
 

 
Målgruppe og formål for Rosenkilde Skole 

 
 

Lovgivning og 

Formål med 

tilbuddet: 

 

 

 

 

Rosenkilde Skole er et specialiseret skoletilbud til børn og unge med 

autisme, hvis formål er at sikre læring og udvikling for det enkelte 

barn. 

 

Rosenkilde Skole er en specialskole der dækker 0-10. klasse 

 

Rosenkilde Skole drives efter folkeskolelovens § 20. 2 og er 

godkendt dertil. 

 

Rosenkilde Skoles fritidstilbud er oprettet og godkendt efter 

servicelovens § 36, om særlige klubtilbud. 

 

Målgruppen er børn og unge med autisme og eventuelle 

tillægsdiagnoser som OCD, ADHD, angst/belastningsproblematikker, 

nedsat kognitivt funktionsniveau og lign. Fælles er dog, at barnet 

skal kunne profitere af skolegang på Rosenkilde Skole. 

Rosenkilde Skole yder individuelt tilpassede, højt specialiserede 

faglige indsatser afstemt efter børnenes psykiske og fysiske 

funktionsniveauer.  

For yderligere beskrivelser, henvises til afsnittene ”Pædagogisk 

tilgang” samt ”Beskrivelse af støttebehov og takststøtten”.  

 

 

Takststøtte 

specifikt: 

 

 

Rosenkilde Skole optager elever på fire takstniveauer. 

Takststøtten vurderes på baggrund af en målgruppevurdering forud 

for en indskrivning på Rosenkilde Skole. Til målgruppevurderingen 

deltager som oftest forældre, sagsbehandler, relevant PPR-

personale, medarbejdere og ledelse fra Rosenkilde Skole og den 

mulige, kommende elev selv, hvis forældrene skønner, at det er 

hensigtsmæssigt.  

 

Rosenkilde Skole udbyder som udgangspunkt ikke 1:1-tilbud (se i 

øvrigt under støttebehov og ydelser og under klassestruktur). Der 

kan i særlige tilfælde være mulighed for at tilkøbe hvor der i så fald 

afregnes med en særtakst pr. time. Beslutning om, hvorvidt dette 

skal tilbydes, træffes af ledelsen ved Rosenkilde Skole. 

 

Priser: 

Pris pr. døgn Undervisning: 

• Takst 1: 762 kr. + transport 

• Takst 2: 1.043 kr. + transport 

• Takst 3: 1.159 kr. + transport 

• Takst 4: 1.236 kr. + transport 

 

OBS: Taksten er udregnet på 365 dage årligt, hvorfor et skoleår 
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afregnes for perioden 1/8 – 31/7, også selvom skolen formelt først  

 

starter op i starten af august. Opsigelse af skoletilbud kan gøres jf. 

Kontraktens betingelser med løbende + en måneds varsel. 

 

 

Pris pr. døgn fritidstilbud: 

 

• Fritidstilbud: 383 kr. Taksten er udregnet på 365 dage årligt, 

hvorfor at en kontrakt på ordinært fritidstilbud laves så den 

følger skoleåret. 

• Man kan købe fritidstilbud på enkelte, fortløbende skoledage jf. 

prisliste nedenfor. 

• Hvis man kun ønsker at købe fritidstilbud i skoleferierne på 

enkelte dage, eller eks. en enkel uge i skoleferien, skal dette 

bevilliges af sagsbehandler, og afregnes således: 

 

 

Takst 1: grundpris på 383,- pr. dag + tillæg på 392,- pr. dag 

Takst 2: grundpris på 383,- pr. dag + tillæg på 490,- pr. dag 

Takst 3: grundpris på 383,- pr. dag + tillæg på 661,- pr. dag 

Takst 4: grundpris på 383,- pr. dag + tillæg på 980, - pr. dag 

 

Tillægget er beregnet ud fra Slagelse Kommunes godkendte 

tillægstakst på 245,- pr. time (prisniveau 2023). Beregningen er som 

følger: 

 

Takst 1: Eleven kan være en del normering hvor man er 5-7 elever til 

1 voksen 

Takst 2: Eleven kan være en del normering hvor man er 4-6 elever til 

1 voksen 

Takst 3: Eleven kan være en del normering hvor man er 3-4 elever til 

1 voksen 

Takst 4: Eleven kan være en del normering hvor man er 2-3 elever til 

1 voksen 

 

Normeringsoversigten skal læses vejledende. Denne er afhængig af 

bl.a. elevsammensætning, fysiske rammer og andre forhold, som er 

væsentlige for klassekvotienten i hver enkelt klasse.  

 

Åbningstid 

skoletilbud: 

Skolens åbningstid er kl.08.10 – mellem 13 og 15.30 alt efter elevens 

klassetrin. 

Hvis man har brug for pasning imellem kl. 13 og 16, er dette kun 

muligt ved at tilkøbe fritidstilbud. 
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Åbningstid 

fritidstilbud: 

Fritidstilbuddet har på skoledage åbent fra kl. 13-16. 

I skoleferier er der åbent fra kl.8-16. Fritidstilbuddet har lukket i 

weekender og på alle helligdage. 

 

Værdigrundlag: Rosenkilde Skoles overordnede målsætning er at være et 

specialiseret tilbud til børn og unge med autisme og ofte med 

komorbiditet. 

Vi ønsker at skabe det bedst mulige fundament for gode 

udviklingsmuligheder for den enkelte elev. Dette gøres i tæt 

samarbejde med forældre/værger, tværfaglige rådgivere og andre 

samarbejdspartnere. Elevperspektivet er i fokus, og respekten for og 

indsigten i den enkelte elev er bærende elementer for vores daglige 

arbejde i elevernes skole. 

Eleven er ikke problemet, eleven viser problemet.  

Med dette afsæt forsøger vi at tilpasse rammen til eleven, i stedet for 

at eleven skal passe ind i rammen. 

Alle medarbejdere introduceres til det etiske landskab og metoden til 

at arbejde med nærhedsetik, pligtetik og konsekvensetik – og 

herunder at inddrage forskellige perspektiver. 

 

Udeskole-profil: 

Rosenkilde Skole har igennem en årrække arbejdet med udeskole i 
undervisningen. I dette skoleår 22/23 samarbejder vi med DGI om at 
blive certificeret som en Ude- og bevægelsesskole. Dette betyder, at 
alle klasser har forpligtet sig til at indtænke udeskole i enkelte forløb 
gennem året i alle fag.  
På Rosenkilde Skole har vi defineret udeskole ud fra følgende:  
Pædagogiske arbejdsformer, hvor undervisningen regelmæssigt 

foregår udenfor skolens rammer.  

Dette kan være i naturen, kulturen og samfundet. 
 
Elevråd: 

Eleverne skal sikres indflydelse og medbestemmelse, og vi har et 

velfungerende og meget aktivt elevråd i vores udskoling og 

mellemtrin. 

 

Pædagogisk tilgang: 

 

ICD 11 (International Classification of Diseases and Related Health 

Problems) beskriver sårbarheden for mennesker med autisme 

således:  

Vanskeligheder med interaktion (det sociale) og social 

kommunikation og begrænsede interesser og repetitiv adfærd. 

Tilstandene ses som et sammenhængende spektrum frem for en 

bestemt type og autismen viser sig på forskellige måder. Der er en 

variation i sværhedsgraden af kernesymptomerne samt 

forskelligheder i IQ og funktionsniveau. Der ses ofte andre 

sårbarheder som sensoriske udfordringer og komorbiditet med 

angst, depression, PDA og forskellige andre belastningstilstande, 
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som der skal tages hensyn til i det pædagogiske arbejde med 

eleven. Udfordringerne og ressourcerne kan således se meget 

forskellige ud hos vores elever.  

 

Vi søger derfor i videst muligt omfang at indrette skolehverdagen for 

det enkelte barn, så der tages højde for elevens behov og 

sårbarheder. Der udarbejdes og anvendes stressprofil på den enkelt 

elev, så det afdækkes hvilke parametre i dagligdagen, der kan 

afstedkomme et forhøjet stressniveau for eleven, herunder 

sensoriske sårbarheder.  

 

Eleverne kan efter behov udredes sensorisk og screenes sprogligt, 

således, at vi som fagprofessionelle ved, hvorledes vi skal 

tilrettelægge vores indsats. 

Ud fra elevens impressive og ekspressive sproglige niveau 

tilrettelægges den understøttende kommunikation, så eleven får 

mulighed for at udtrykke ønsker og behov. 

 

På Rosenkilde Skole bestræber vi os på, at eleven møder en 

autonomistøttende special-pædagogik, som er sammenhængende 

og funderet på en fælles pædagogisk platform. Udgangspunktet er 

recovery-inspireret, og har dermed elevens indefra-perspektiv som 

omdrejningspunkt. Der arbejdes på, at eleven møder den samme 

forståelse af elevens grundlæggende forstyrrelser, pædagogiske 

metoder, forståelse af elevens individualitet, særlige interesser og 

færdigheder samt af nødvendigheden af at have fælles mål og trin 

for udvikling af livsfærdigheder.  

 

Vi oplever i stigende grad elever, der som følge af høj 

belastningsgrad har massiv kravundgående adfærd (PDA-profil), og 

vi arbejder løbende på at dygtiggøre os med viden til at arbejde med 

denne målgruppe, ligesom vi har en række faciliteter og muligheder, 

der kan danne trædesten ind i en skolehverdag. Dette er 

eksempelvis dyrehold, terapihund, cykelværksted, esport o.a.     

 

Visuel understøttet kommunikation og struktur: 

Mennesker med autisme har ofte komplekse kommunikationsbehov, 

derfor har vi på Rosenkilde Skole fokus på at understøtte elevernes 

mulighed for både at forstå og kommunikere.  

På Rosenkilde Skole anvender vi visuel understøttet kommunikation, 

fordi vi har erfaring med, at alle elever har behov for dette uanset 

deres funktionsniveau. Den mest hensigtsmæssige 

kommunikationstype og -form kan variere meget fra elev til elev, da 

det afhænger af barnets kognitive niveau samt det specifikke niveau 
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for både sprogforståelsen og talesproget.  

På Rosenkilde Skole anvendes alternativ supplerende 

kommunikation (ASK) bl.a. i form kommunikationsbøger, 

piktogrammer, taleprogrammer og tegnstøttet kommunikation for at 

understøtte kommunikationen med eleverne, således, at de får 

mulighed for at udtrykke egne ønsker og behov.   

På Rosenkilde Skole arbejdes der også med høj grad af visuel 

støttet struktur i form af dagsstruktur, rækkefølgestrukturer, 

handlingsguider som direkte støtte til kommunikation i hverdagen på 

skolen. Den visuelle støtte er med til at skabe forudsigelighed, 

genkendelighed og tryghed i elevens hverdag og derved reducere 

stressbelastning. Visuel understøttet struktur giver eleven mulighed 

for at overskue omverdenen. Den forbereder eleven på skift i 

aktiviteter og giver eleven mulighed for at fastholde information, 

mens bearbejdning foregår. Herved kan den visuelle støtte medvirke 

til at opbygge elevens følelse af at være selvhjulpen og selvstændig.  

 

Den generelle pædagogiske tilgang tager udgangspunkt i at skabe 

overskuelige, genkendelige og trygge rammer for eleverne. 

Herigennem at sikre en individuelt tilpasset elevplan, hvor der 

udarbejdes specifikke lærings- og udviklingsmål for den enkelte elev. 

 

 

 

 

 

Takstniveauer og ydelser 

 

 

Sociale og psykisk 

støttebehov og 

ydelser hertil: 

 

 

 

Den pædagogiske indsats/ydelse tager som udgangspunkt afsæt i 

følgende: 

Takst 1: Kan tages i brug ved elever, der ellers, under almindelige 

vilkår, vil kunne omfattes af folkeskolernes specialiserede tilbud. 

Taksten kan også finde anvendelse ved elever, som ellers ville være 

visiteret til takst 3 eller 4, men som grundet væsentlig grad af 

skolevægring ikke møder regelmæssigt i skole. 

Takst 2: Verbal og visuel guidning/støtte.Taksten kan også finde 

anvendelse ved elever, som ellers ville være visiteret til takst 3 eller 

4, men som grundet væsentlig grad af skolevægring ikke møder 

regelmæssigt i skole. 

Takst 3: Eleven har brug for verbal og visuel guidning/støtte, men 

har også brug for fysisk hjælp og/eller væsentlig pædagogisk 

støtte/stilladsering i flere sammenhænge for at kunne fungere i en 

skolekontekst. 

Takst 4: Eleven har brug for ikke bare visuel og verbal støtte, men 
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er tillige afhængige af personalets fysiske hjælp og/eller tæt, 

vedvarende pædagogiske støtte/stilladsering gennem hele dagen, fx 

som følge af en belastningstilstand.  

 

Da der er tale om børn, vil der i en stor udstrækning altid være brug 

for personalets støtte flere gange dagligt og i forskellige grader. 

Nogle elever vil have brug for verbal og visuel vejledning flere gange 

dagligt, og nogle elever vil i nogle situationer kun have brug for 

medarbejderens fulde hjælp en gang dagligt. Ligeledes kan der 

være situationer hvor eleven har brug for intensiv pædagogisk støtte 

i længere tid ad gangen. 

 

På Rosenkilde Skole har vi ikke en takst der rummer 1:1-støtte i alle 

timer. Hvis barnet har brug for 1:1 støtte i alle timer, vil dette kræve 

et ekstra tillæg pr. klokketime for elevens skolegang. 

 

Fysiske støttebehov: Individuel støtte: 

Der ydes støtte til toiletbesøg, bleskift, af- og påklædning, 

spisesituationer mv. efter behov. 

 

Se endvidere takstskemaet sidst i ydelseskataloget. 

 

Kørsel: Eleverne på Rosenkilde Skole tilbydes kørsel jf. 

Folkeskoleloven og serviceloven. 

 

Ved indskrivning på Rosenkilde Skole afdækkes det som 

udgangspunkt, hvorvidt eleven kan være selvtransporterende, eller 

om hjemmet kan varetage transport.  

I tilfælde hvor dette ikke er muligt, kan hjemkommune tilbyde 

transport. 

Slagelse kommune har samarbejdsaftale med ekstern leverandør, 

og Slagelse kommune sender opkrævning til betalingskommunerne.  

 

Der kan være elever, der selv kan cykle, gå eller tage bybus til 

skolen. Nogle kommuner sørger selv for transport via egne 

kørselsaftaler. 

Rosenkilde Skole står for at arrangere kørslen og her er det 

væsentligt at være opmærksom på følgende: 

  

Rosenkilde Skole har faste kørsler således at eleven kan møde kl. 

8.10. Transport sker igen om eftermiddagen med afgang fra 

Rosenkilde Skole alt efter ringetiderne og om eleven benytter 

fritidstilbud. 

 

 

  Transportmuligheder: 
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Transporten er til og fra bopælsadresse. Det betyder at kørslen 

ikke kan ske til/fra fx legekammerat. Ligeledes kan der heller 

ikke ydes kørsel til tandlæge/læge. 

Hvis eleven kun har fritidstilbud i ferier, er der mulighed for kørsel 

til og fra fritidstilbud, såfremt dette bevilges af elevens 

sagsbehandler. Når bevillingen foreligger, bestiller 

skolesekretæren kørsel ved leverandøren.  

  

 Tidsfrister og afmeldinger: 

Ved midlertidige ændringer ift. elevens kørsel fx ved sygdom, 

fridage eller afmelding af morgen og/eller hjemkørsel 

kontakter forældre selv leverandøren. 

Ved arrangementer planlagt af skolen ex. Lejrskole, praktikophold 

og/eller forlængede turdage, kontakter personalet 

skolesekretæren, som sørger for at ændre hos leverandøren. 

Ved permanente ændringer i elevens kørsel, skal 

skolesekretæren ligeledes kontaktes. Skolesekretæren 

sørger for at ændre kørslen ved leverandøren. Det er vigtigt 

at være opmærksom på at der ved en ændring i kørslen kan 

være en ekspeditionstid på ca. en uge, førend ændringen 

kan iværksættes.   

  

 Individuelle aftaler ift. Kørsel: 

En gang imellem har en elev af forskellige årsager behov for sær- 

eller solokørsel. Hvis der skal bevilges kørsel ud over 

standardkørslen, er det elevens betalingskommune, der bevilger 

dette.  

Rosenkilde Skole kan kvalificere beslutningen fagligt, men 

beslutningskompetencen om særkørsel bevilges af PUI, og det er 

også PUI der meddeler forældrene hvis der gives afslag på 

særkørsel.  

Når der er en bevilling fra elevens kommune, sørger 

skolesekretæren for at bestille kørsel ved leverandøren. 

Hvis det derimod er på foranledning af forældrene, skal de selv 

kontakte sagsbehandler. 

 
 

 

 

 

 

Skolens rammer 

 

 

Skolen: 

 

Rosenkilde Skole er beliggende på 7 matrikler fordelt på Hus 57, 

Indskoling, Mellemtrin, Udskoling, Udeklassen samt 
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administrationen. Alle matrikler er beliggende på Rosenkildevej i 

Slagelse.  

Skolens bygninger/lokaler tilgodeser indretningen af overskuelige og 

trygge rammer for eleverne. 

 

 

Omgivelser: 

 

Skolen ligger i naturskønne omgivelser samt tæt på offentlige 

transportmuligheder i udkanten af Slagelse. Skolen ligger inden for 

kort gåafstand til Autisme Centers Vestsjællands bo- og 

aflastningstilbud for børn. 

 

Vi har på hele skolen gode udendørsfaciliteter – bl.a. shelters, 

legepladser, bålpladser og plads til boldspil. Derudover har vi 

skolegårde, hvor vi inddrager bevægelse i undervisningen. 

Udearealet omkring Friluftgården er indrettet med skolehaver, 

frugthave, dyrehold, en hytte og muligheder for overnatning i 

shelterområdet.  

 

 

 

Klassestruktur: 

 

Overordnet er skolen opdelt i Hus 57, Udeklassen, indskoling, 

mellemtrin og udskoling. 

 

Elevsammensætningen i klasserne er baseret på elevernes 

udviklingstrin både fagligt, funktionsmæssigt og kognitivt samt på 

baggrund af alder. Den enkelte klasse tilbyder, udover 

undervisningsdifferentiering, også elevdifferentiering efter behov. 

Klasserne er som oftest sammensat af elever med samme 

støttebehov. 

 

Vi sammensætter elevgrupperne ud fra følgende overvejelser: 

• Alder  

• Udviklingstrin 

• Muligheden for socialt samspil og relations dannelser 

• Faglige interesser og potentialer 

• Rummelighed mht. børnenes særegne f.eks. udfordrende 

adfærd, særlige sanse-sensitive elever etc. 

 

Der vil således ikke være automatik i, at man følges ad i en 

elevgruppe eller klasse i hele skoleforløbet. Ændringer i 

gruppesammensætning/klasser finder sædvanligvis sted i 

forbindelse med et nyt skoleår.  

Da vi løbende evaluerer elevernes trivsel og udvikling, og løbende 

modtager nye elever, kan der også forekomme ændringer i løbet af 

et skoleår.  
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Hus 57: Hus 57 er et tilbud til elever med særlige udfordringer fx 

kognitivt, kommunikationsmæssigt eller ift. selvhjulpenhed. Huset 

rummer elever på både indskolings-, mellemtrins- og 

udskolingsniveau, og undervisningen tilrettelægges med særlig 

hensyntagen til den enkelte elevs funktionsniveau. Alternativ 

supplerende kommunikation (ASK) benyttes i flere klasser, ligesom 

der ydes hjælp til personlig hygiejne i form af bleskift osv. på alle 

alderstrin. 

 

Udeklasse: 

Der er etableret en udeklasse. Udeklassen er et tilbud til elever, som 

kan profitere af alternativ læring i uderummet i et individuelt tilpasset 

tilbud et antal timer om ugen. 

 

Udeklassen holder til på Friluftsgården, Rosenkildevej 103. 

Her bliver eleven tilbudt fysiske arbejdsopgaver, som styrker dem på 

det motoriske, personlige, sociale og samarbejdsmæssige plan. 

I Udeklassen er der forskellige dyrehold både ude og inde. 

Der er kaniner, marsvin, høns, nymfeparakitter, slanger, skildpadder, 

tusindben, kæmpesnegle, og båltungede snegleskænk. Derudover 

har vi dagligt to hunde Basco og Marley. Marley er uddannet som 

terapihund og har igennem ugen forløb med enkelte elever og 

klasser.  

 

Målet med dette tilbud er primært at skabe succesoplevelser og 

udvikling for den enkelte elev gennem aktiviteter, der giver en 

oplevelse af sammenhæng. Vi tilpasser dagens program i forhold til 

elevens kompetencer, stressniveau og motivation. 

Vi lægger især vægt på dyreassisteret læring, natursociale 

oplevelser, relationsdannelse og stressreducering. 

 

Klassekvotienter: 

 

Antal elever pr. klasse er kun vejledende, da det afhænger af 

flere parametre: 

• Klasser med takst 1: 10-12 elever 

• Klasser med takst 2: 8-10 elever 

• Klasser med takst 3: 6-8 elever 

• Klasser med takst 4: 4-6 elever 

 

Antal elever i tilbuddet skoleåret 2022/2023: 145 
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Skolens medarbejdere 

 

 

Antal medarbejdere i 

tilbuddet: 

 

 

ca. 70 årsværk fordelt på ca. 110 stillinger. 

 

Undervisning og 

pædagogiske 

indsatser varetages 

af: 

Pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og 

lærere. 

 

Rengøring/pedelfunkt

ion: 

 

 

Foretages af skolens eget serviceteam.  

 

Andet personale: 

 

 

 

• Skolesekretær 

• Faglig og administrativ koordinator. 

• Specialpædagogiske vejledere 

• Audiologopæd, tilkøbes efter behov 

• Fysio- og ergoterapeut, tilkøbes efter behov. 

• Skoleledelsen. 

• Interne vejledere. 

 

 

 

 
 

Kompetenceudvikling 

 

 

Kompetence-

udvikling: 

 

 

 

Interne og eksterne kurser og temadage: 

 

Omkring pædagogik, ETIKOS, PDA, kommunikation, frigørelser og 

lign. relevante områder. 

  

Det søges at alle nye medarbejdere deltager på et 

introkursus/Velkomstkursus som indeholder generel indføring i 

begrebet autisme, indføring i vores pædagogiske værktøjskasse, og 

opnår viden om skolen og Slagelse kommune. 

  

Rosenkilde Skole råder over og uddanner fortløbende, og efter 

behov, medarbejdere til at varetage relevante og specialiserede 

funktioner, eksempelvis: 
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- Fagvejledere 

- Læsevejledere/ordblindevejledere 

- Testvejledere 

- Sanseintegrationsvejledere 

- Bevægelsesvejledere 

- Udeskole-vejledere 

- Supervisorer 

- Etikambassadører 

- Coolkids-vejledere 

- Hundeterapeuter 

 

 

Samarbejdspartnere:  

Eksterne: 

• CFU 

• VISO 

• Relevante sundhedsmyndigheder 

• Kommuner 

• ETIKOS 

• Psykologisk Ressourcecenter 

 

Interne: 

Rosenkilde Skole har interne vejledere, rådgivere/specialister. 

Mulige ydelser er: 

-rådgivning/vejledning til fagpersoner og forældre vedr. ufrivilligt     

skolefravær. 

- sparring og sagssupervision 

- kurser og oplæg om autisme og beslægtede diagnoser 

- Der kan i særlige situationer udarbejdes sprog-screeninger. 

- Deltagelse i tværfaglige samarbejdsfora, der understøtter elevens 

trivsel og udvikling. 

 

Skolens specialpædagogiske vejledere tilbyder en bred vifte af viden 

og redskaber. De kan undervise, supervisere og vejlede i 

autismepædagogiske redskaber såsom TEACCH, KAT-kassen, low 

arousal-tilgang, stressprofiler o.a.  

 

De specialpædagogiske vejledere har desuden viden om 

belastnings- og traumetilstande, angst og PDA, som de kan screene 

for, og vejlede i pædagogikken omkring, ligesom de også har en 

række redskaber til at sænke stressniveauet hos den enkelte elev.  

 

De specialpædagogiske vejledere tilkobles ofte sager med 

bekymrende fravær. De yder vejledning til familier og klasseteams, 

og har enkelte elever i selvindsigtsforløb i den forbindelse. 
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Undervisning 

 

 

Undervisning: 

 

Formål/Mål: 

Rosenkilde Skole udbyder undervisning med udgangspunkt i 

Folkeskolens formålsparagraf, Fælles Mål, Alle i Mål samt det 

timetal, som er givet af Børne- og Undervisningsministeriet. 

 

Metode: 

Undervisningens tilrettelæggelse er TEACCH-inspireret med henblik 

på at kompensere for nogle af de grundlæggende forstyrrelser i 

autismen samtidig med, at den fremmer de basale mål om 

selvstændighed i mødet med omgivelserne. Med afsæt i Fælles Mål, 

søges undervisningen tilrettelagt ud fra elevernes motivations- og 

interesseområder samt elevernes trivsel. 

 

 

Praktisk 

tilrettelæggelse: 

 

Den mest almindelige undervisningsform foregår i klassen i en 

vekslen mellem: 

• Klasseundervisning 

• Udeskoleundervisning 

• Mindre grupper af elever, hvor klassen er opdelt 

• 1:1 indlæring af nye færdigheder (1 medarbejder + 1 elev) - i 

specifikke undervisningsforløb 

• Selvstændigt arbejde (eleven arbejder med 

skolemateriale/opgaver selvstændigt)  

• Anvendelse af konkreter og teknologi (praktisk/konkret 

anvendelse, som understøtter undervisningen)  

• Pauser. Individuelle og fællestilrettelagte pauser, både inden 

og udendørs.   

Herudover undervises der i:  

• Socialfag på alle skolens klassetrin, med fagmål godkendt af 

Børne- og Undervisningsministeriet. 

• E-sport og rollespil. 

• Cykelværkstedsfag – faget udbydes til visse målgrupper. 

I de fleste klasser foregår undervisningen i vekslen mellem disse 

elementer.  

I enkelte klasser foregår undervisningen på måder, der minder om 

undervisning inden for almenområdet.  

I de fleste klasser sker undervisningen ved en kombination af den 

individuelle tilrettelagte undervisning og den mere kollektive 

undervisningsform. 
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Dispensation for 

nedsat timetal: 

 

Som udgangspunkt har eleven allerede fået en dispensation fra det 

almene skoletilbud, når de visiteres til os. 

Der bør derfor som udgangspunkt ikke være dispensationer for 

nedsat timetal i Rosenkilde Skole. 

Der kan dog i enkelte tilfælde være faglige begrundelser for at 

nedsætte timetallet i en periode. En dispensation beror på en 

skolefaglig vurdering, og forældrene vil blive inddraget i en 

ansøgning om dispensation, men en dispensation kan ikke være på 

forældrenes foranledning. 

Hvis der skal ansøges om dispensation, inviterer medarbejderne i 

første omgang skoleledelsen til en drøftelse af muligheden for 

dispensation. Hvis der på baggrund af denne drøftelse indstilles til 

dispensation, bliver forældrene herefter inddraget. 

Af dispensationen skal der fremgå de faglige overvejelser, en 

handleplan for hvordan der arbejdes med at få eleven op i tid igen, 

samt en evalueringsdato. Der kan kun gives dispensation for en 

kortere periode ad gangen, og det er skoleledelsen der træffer den 

endelige afgørelse. 

 

 

 

Bekymrende 

Skolefravær: 

 

 

Rosenkilde Skole oplever en stigende grad af henvendelser, og 

indskrivning af elever, hvor eleven ikke har været i skole i flere år. 

Ufrivilligt skolefravær er en kompleks problemstilling som kun kan 

løses i et tæt samarbejde mellem hjemmet, skolen, PPR/PUI og 

socialforvaltningen/Center for Børn og Unge. 

På Rosenkilde Skole har vi fokus på om elevernes fravær får et 

særligt mønster og måske er ved at udvikle sig til bekymrende 

skolefravær. Vi er nysgerrige på de bagvedliggende årsager, når en 

elev ikke kommer i skole, og vi arbejder aktivt med hvordan vi kan få 

eleven tilbage i skolen. Dette gør vi bl.a. ved løbende at holde 

netværksmøder, hvor eleven, forældre og samarbejdspartnere 

inviteres, og hvor problemstillingen afdækkes og der fastsættes mål 

for det videre forløb. I nogle tilfælde tilkobles skolens interne 

specialpædagogiske vejledere bl.a. for at være familiens kontakt til 

skolen, afdække barnet og familiens perspektiv nærmere, og 

koordinere samarbejdet mellem de forskellige samarbejdspartnere. 

Der vil for elever med bekymrende skolefravær ikke blive givet 

dispensationer for nedsat timetal, da elevernes fravær er af en 

sådan karakter at det ikke er muligt for skolen at påtage sig ansvaret 

for den manglende undervisning.  
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Samarbejde og retningslinjer 

 

 

Pårørende: 

 

 

 

På Rosenkilde Skole anses det som essentielt for elevens 

udviklingsmuligheder, at der samarbejdes med forældrene, så der 

oparbejdes en fælles forståelse af barnets evner, færdigheder, 

udviklingspotentialer og mål. 

Vi arbejder på at opnå en fælles grundlæggende forståelse og 

accept af barnets særpræg og individualitet. 

Vi ser forældrene som en ressource og vi er bevidste om, at 

familiens relation til barnet er af en anden karakter end vores 

professionelle relation og faglige sigte. 

 

Der afholdes møde med forældrene – evt. eleven selv, inden 

elevens opstart.  

Forældrene inviteres til skolehjemsamtale 2 gange årligt, og 

derudover afholdes forældremøder 1-2 gang i løbet af et skoleår. 

Den primære og daglige kommunikation foregår via 

Forældreintra/Aula. Ved akut opståede behov for kontakt kan der 

ringes til/fra klassemobilerne.  

 

 

Medicinhåndtering: Rosenkilde Skole har udarbejdet intern procedure for 

medicinhåndtering og -givning i overensstemmelse med ”Skrivelse 

om medicingivning i dagtilbud, skoler og skolefritidsordninger” (SKR. 

9575 af 25. okt. 2010, Indenrigs- og Sundhedsministeriet).  

Skolebestyrelsen: Skolebestyrelsen afholder ca. 4 møder årligt, og forretningsordenen 

kan læses på Intra/Aula. Her ligger alle oplysninger om Rosenkilde 

Skoles skolebestyrelse. Sammen med dagsordener og referater.  

 

Skolebestyrelsen har udarbejdet en antimobbepolitik.  

Skolebestyrelsen har udarbejdet retningslinjer for elevers brug af 

egen elektroniske devices og it-filtre.  

Skolebestyrelsen har besluttet, at der kan opkræves et beløb til 

forplejning ved lejrskoler. 

 

Slagelse kommune: Elevfravær: 

Rosenkilde Skole følger Slagelse Kommunes retningslinjer for 

registrering og håndtering af elevfravær.  

Rygepolitik: 

Rosenkilde Skole er omfattet af Slagelse kommunes rygepolitik, hvor 

hverken elever, ansatte, pårørende eller gæster må ryge på skolens 

matrikler. 

Hvis elever tages i at ryge på skolens område, foreligger der 

retningslinjer for håndtering, der er godkendt af skolebestyrelsen. 
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Øvrige politikker, 

planer og strategier. 

Rosenkilde Skole har udarbejdet en omsorgsplan samt 

beredskabsplan. 

Endvidere har Rosenkilde Skole udarbejdet ”Handleplan for 

elevernes udvikling af skriftsprogskompetence”. 

 

 

 

 

Opfølgning og dokumentation 

 

 

Dokumentation og 

måling af indsats: 

 

 

 

Der udarbejdes elevplaner løbende for hver enkelt elev. Med 

udgangspunkt i elevplanen afholdes skole/hjem – samtaler 2 gange 

årligt.  

 

Skoleledelsen udfører tilsyn på skolen ca. 2-3 gange årligt. Tilsyn 

kan både være anmeldt/uanmeldt. Der bliver som udgangspunkt 

altid lavet tilsyn på antallet af magtanvendelser når skoleåret slutter. 

Alle tilsyn dokumenteres og journaliseres. 

 

Som dokumentationsredskab anvender vi ITsystemet E-doc, til 

planlægning og samarbejde mellem personalet anvender vi Teams, 

og til dialog med pårørende bruger vi forældreintra/Aula. 

I E-doc arkiveres medicinudleveringslister og 

magtanvendelsesskemaer.  

 

Magtanvendelser: Rosenkilde Skole har arbejdet målrettet med at nedbringe antallet af 

magtanvendelser. Som skole har vi valgt at indberette og forholde os 

til magtanvendelser jf. Voksenansvarsloven. Dette gør, at vi har en 

eksplicit systematik i at beskrive og evaluere på hver eneste 

magtanvendelse. 

Alle magtanvendelser indberettes og behandles og med en klar 

procedure: 

Når medarbejderen har udfyldt og fagligt argumenteret for brugen af 

magtanvendelsen sendes denne videre til skolens ledelse, der 

vurderer og fagligt begrunder, om magtanvendelsen vurderes tilladt 

eller ikke tilladt. 

Endvidere gennemgås magtanvendelsen på et personalemøde for at 

uddrage fælles læring og drøfte forebyggende indsatser. 

Det er vores erfaring, at denne måde at håndtere magtanvendelser 

på sikrer et højt fagligt og etisk niveau på skolen, samt at vi 

kontinuerligt uddrager læring for at forebygge magtanvendelser.  

 

Revisitation: Som udgangspunkt afholdes der revisitationsmøde én gang årligt om 

foråret. I visse tilfælde kan revisitation finde sted to gange årligt. 



 

17 

 

Rosenkilde Skole sender invitationer ud til revisitation i løbet af 

efteråret. 

 

Vurdering og fastsættelse af takst 

Herunder vil man kunne se vejledende parametre for hvilken støtteform der ligger i de 

forskellige takster. Hvert enkelt tilfælde beror på en individuel og grundig bedømmelse på 

baggrund af barnets alder, målgruppemøde, beskrivelse af funktionsniveau fra bl.a. samtale 

med forældrene, børnefaglig undersøgelse, skoleudtalelse, psykiatrisk vurdering og andre 

lægefaglige vurderinger f.eks. omkring fysiske handicap. 

Barnets funktionsniveau og støttebehov og dermed takst kan godt ændre sig løbende over 

tid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Beskrivelse af støttebehov og takststøtten 

NB. Støttebehovsbeskrivelser vedr. takst 1 er ikke beskrevet, da denne takstkategori 

vedrører elevmålgrupper, som under almindelige vilkår ville kunne omfattes af folkeskolernes 

specialiserede tilbud. Taksten kan også finde anvendelse ved elever, som ellers ville være 

visiteret til takst 3 eller 4, men som grundet væsentlig grad af skolevægring ikke møder 

regelmæssigt i skole. 
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Takst 2: 

Verbal guidning og 

visuel støtte. 

 

 

Takst 3: 

Eleven har brug for 

verbal og visuel 

guidning/støtte, men 

har også brug for 

fysisk hjælp og/eller 

væsentlig 

pædagogisk 

støtte/stilladsering i 

flere sammenhænge 

for at kunne fungere i 

en skolekontekst. 

 

 

 

Takst 4: 

Eleven har brug for ikke 

bare visuel og verbal 

støtte, men er tillige 

afhængige af 

personalets fysiske 

hjælp og/eller tæt, 

vedvarende 

pædagogiske 

støtte/stilladsering 

gennem hele dagen.  

 

 

Personlig 

hygiejne, 

selvhjulpenhed i 

forhold til på- og 

afklædning, 

spisesituationer 

m.m.  

 

Sørger i store træk 

selv for deres 

personlige hygiejne, 

påklædning og 

spisesituationer, 

men kan have behov 

for guidning og/eller 

visuelle 

struktursystemer. 

 

 

Skal have hjælp til 

den personlige 

hygiejne, påklædning 

og spisesituationer 

enten i form af 

verbale/visuelle 

instruktioner eller for 

fysisk støtte. 

 

Kan ikke selv sørge for 

den personlige hygiejne, 

af- og påklædning. Har 

brug for såvel verbal 

guidning og/eller fysisk 

støtte, i de fleste ADL- 

og spisesituationer 

 

Transport og 

trafiksikkerhed 

 

Kan transportere sig 

rundt på egen hånd 

og kan også ofte 

benytte off. 

transportmidler. Er 

aldersmæssigt trafik-

sikker. 

 

 

Har brug for hjælp i 

form af både 

vejledning og 

ledsagelse 

 

Kan ikke selv begå sig i 

trafikken og er helt 

afhængig af voksne. 

 

ADL (Almindelig Daglig Livsførelse) 
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Kommunikative, sociale og sansemæssige forudsætninger 

  

Takst 2: 

Verbal guidning 

og visuel støtte 

 

Takst 3: 

Eleven har brug for 

verbal og visuel 

guidning/støtte, men 

har også brug for fysisk 

hjælp og/eller 

væsentlig pædagogisk 

støtte/stilladsering i 

flere sammenhænge 

for at kunne fungere i 

en skolekontekst. 

 

 

Takst 4: 

Eleven har brug for ikke 

bare visuel og verbal 

støtte, men er tillige 

afhængige af personalets 

fysiske hjælp og/eller tæt, 

vedvarende pædagogiske 

støtte/stilladsering 

gennem hele dagen.  

 

 

Graden af behov for 

struktur/ visualisering 

og  

Forudsigelighed/forber

edelse: 

Strukturering af tid. 

Rækkefølgesystemer 

og/eller 

handlestrukturer 

 

Har brug for en 

eksplicit struktur 

og kan også have 

gavn af visuelle 

hjælpemidler i 

form af skemaer. 

Har i nogen grad 

behov for 

forudsigelighed 

og 

genkendelighed. 

 

 

Har brug for visuelle 

hjælpemidler i form af 

piktogrammer/skemaer/ 

handlestrukturer. 

Der er behov for at 

skoledagen er 

forudsigelig og 

genkendelig.  

 

Har altid brug for visuelle 

hjælpemidler i form af 

piktogrammer, time-timer 

til at skabe 

forudsigelighed, 

genkendelig og struktur 

ofte i mere detaljeret grad 

og ofte få billeder og korte 

intervaller.  

 

Ved PDA-profiler kan det 

være yderst komplekst i 

forhold til 

struktursystemer/kravsitua

tioner. 

 

 

Kommunikation 

 

Kan ofte 

kommunikere 

udmærket, men 

kan 

overse/misforstå 

betydninger af 

andres intentioner 

i deres 

kommunikation 

og må støttes i 

dette.  

 

 

Skal have hjælp til 

kommunikationen med 

andre mennesker, især 

når der opstår 

misforståelser af 

sproglig eller emotionel 

art 

 

Kan have svært ved 

kommunikation både 

verbalt og nonverbalt.  

Har brug for intensiv støtte 

til den impressive- og 

ekspressive 

kommunikation.  
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Socialt samspil 

 

 

 

Kan interagere 

med omverdenen 

men måske med 

usikkerhed pga. 

manglende 

strategier og kan 

have brug for at 

skærme sig. Har 

eventuelt brug for 

støtte til 

deltagelse i 

meningsfulde 

fællesskaber.  

Interagerer især med 

kendte personer og 

skal støttes i den 

fortsatte kontakt, eller 

tager ukritisk og/eller 

påfaldende kontakt til 

ukendte personer og 

skal have hjælp og 

guidning til, hvad der er 

passende i bestemte 

situationer. 

 

Kan have behov for at 

skærme sig fra 

omverdenen. Har brug for 

støtte til socialt samspil og 

deltagelse i meningsfulde 

fællesskaber.  

Kan være socialt 

intimiderende over for 

andre mennesker og har 

brug for intensiv støtte i 

sociale sammenhænge. 

Kan være meget 

afhængig/selektiv i 

relationen. 

 

Sanse-integration: 

Lyd/lys/taktil/ 

vestibulær Sans. 

Følelsesmæssig 

sårbarhed, Stress-

følsomhed 

Eleven guides til 

at benytte sig af 

hensigtsmæssige 

beskyttelses 

strategier til, at 

kunne indgå i en 

skolekontekst. 

Eleven kan være 

belastningsramt 

således at 

reduktion af 

elevens 

stressniveau skal 

tænkes ind i alle 

aktiviteter og 

indretninger. 

 

 

Eleven har behov for et 

miljø, hvor de fysiske 

rammer giver mulighed 

for at eleven skærmes 

og stimuleres, men 

stadig kan være til 

stede i fællesskabet.  

Der kan være behov for 

særlige sansemæssige 

møbler og indretninger. 

Eleven kan være 

belastningsramt 

således at reduktion af 

elevens stressniveau 

skal tænkes ind i alle 

aktiviteter og 

indretninger. 

Eleven har behov for et 

miljø, hvor de fysiske 

rammer giver mulighed 

for, at eleven skærmes og 

stimuleres. 

Der er også behov for 

fysisk at kunne trække sig 

fra fællesskabet.  

Der kan være behov for 

særlige sansemæssige 

møbler og indretninger. 

Eleven kan være 

belastningsramt således at 

reduktion af elevens 

stressniveau skal tænkes 

ind i alle aktiviteter og 

indretninger. 


