Praktikklassen er et specialundervisningstilbud målrettet elever i
7. - 10. klasse med generelle indlæringsvanskeligheder.

PRAKTIK
KLASSEN
Et specialundervisningstilbud for overbygningen
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Hvad er Praktikklassen?
PRAKTIKKLASSEN
Praktikklassen er
kendetegnet ved at tilbyde
undervisning til elever, der
på grund af en medfødt
eller erhvervet intellektuel
funktionsnedsættelse ikke er
kognitivt alderssvarende
udviklet og dermed ikke kan
honorere de krav, de møder
i den almene folkeskole.
Formålet med
specialtilbuddet er at
klargøre eleven til det
efterfølgende ungdoms– og
voksenliv. Via en
erhvervsrettet og praktisk
skolegang klargøres
eleverne til at tage en
ungdomsuddannelse eller at
blive erhvervsafklarede så
de kan komme videre på
arbejdsmarkedet.

MÅLGRUPPE
Praktikklassen er et
specialundervisningstilbud
målrettet elever i 7.—9.klasse
med generelle
indlæringsvanskeligheder.
I relevante situationer kan
elever dog visiteres fra
6.klasse og ligeledes
i 10. klasse.
Praktikklassen er for unge,
der vurderes at kunne få et
større udbytte af et
specialundervisningstilbud.
Undervisningen er mere
praktisk betonet og leder
hen mod en ungdomsud-

dannelse eller
beskæftigelse.
Kendetegnet for
målgruppen er, at de har
brug for mere tid, andre
materialer og andre
arbejdsgange end i en
almindelige
folkeskoleklasse.

Derfor indgår konkrete og
håndgribelige materialer i
undervisningen, hvor
struktur, genkendelighed,
forudsigelighed og faste
rammer er nøgleord.

VISITATION
Visitationen til praktikklassen
foregår via
visitationsudvalget for
specialundervisningstilbud i
Mariagerfjord Kommune.
Distriktsskolen indstiller i
samarbejde med forældrene
og PPR eleven til
specialundervisning og
optag i Praktikklassen.
Det vurderes efterfølgende
af Det Centrale
Visitationsudvalg, om
Praktikklassen er et
hensigtsmæssigt, kvalificeret
og brugbart

specialundervisningstilbud
for eleven.
Derefter kan eleven starte i
praktikklassen.
Praktikklassen har løbende
optag og har plads til ca. 10
elever.

MÅLSÆTNING
*Eleven skal have en
uddannelsesplan.
*Eleven skal løftes fagligt i
primært dansk, matematik,
så eleven har mulighed for
at bestå folkeskolens
afgangsprøve i disse fag
*Eleven skal opleve succes
*Eleven skal træne
livsduelighed og socialiseres
til ungdoms- og voksenlivet.
*Eleven skal arbejde med at
løse sociale konflikter.
*Eleven skal opleve trivsel.
Hverdagen med eleverne er
meget struktureret og
handlingspræget og til
løsning af målsætningen er
samtale et vigtigt værktøj.
Vi har 3 kernepunkter i det
daglige arbejde med
eleverne:
-Struktur og forudsigelighed
- Mulighed for ekstra hjælp
- At tilbyde en nær og stabil
vvoksenkontakt.
PRATIKKLASSENS
ORGANISERING
Dagligdagen vil være

struktureret af hensyn til
elevens tryghed og
udvikling.
Lærerne udarbejder
sammen med eleverne
målsætninger og
uddannelsesplaner.
Eleverne undervises i dansk
og matematik og i perioder i
andre relevante fag og
emner.

UNDERVISNINGENS
INDHOLD
Eleverne undervises af
medarbejdere med
specialpædagogisk

Eleverne i Praktikklassen skal
som udgangspunkt selv
lære at trasportere sig til og
fra skole. Eleverne vil efter
gældende regler få tilbudt
et buskort.

kendskab og får
undervisning i en hastighed
som er tilpasset til den
enkelte elev.

FYSISKE RAMMER
Praktikklassen har gode
fysiske rammer til både
klasseundervisning og til
værkstedsundervisning.
Når det er muligt, kobler vi
læring i praksis med læring i
klasselokalet. Natur og
udeliv er også en stor del af
undervisningen.

Undervisningens indhold
tager udgangspunkt i den
enkelte elevs kompetencer
og potentialer og der
opstilles mål for den enkelte
elev i både undervisning og
eventuel praktik.
Undervisningen
tilrettelægges i henhold til
loven om
heltidsundervisning i
ungdomsskoler.

Praktikklassen har tilknyttet
minibusser, således at vi har
god mulighed for at placere
en del af vores undervisning
udenfor vores normale
rammer.
I pauserne kan eleverne
vælge at være i deres eget
klasselokale eller være
sammen med resten af
Ungdomsskolens elever.
Praktikklassen er placeret på
Mariagerfjord
Ungdomsskole, som er
beliggende centralt i Hobro.

En skoledag i Praktikklassen
indeholder både traditionel
klasseundervisning og
værkstedsundervisning.
Skoledagen er fra klokken
8.00 - 13.00, og forlænges
eventuelt i perioder med
praktik ud af huset.
Eleverne i Pratikklassen
spiser frokost hver dag som
er en del af undervisningen.
Eleverne er selv med til at
lave mad og er i øvrigt også
med til rengøring på skolen.

Prøver:
Det tilstræbes at eleverne på
9. & 10. klassetrin aflægger
folkeskolens prøver i dansk
og matematik for 9. klasse
efter de regler, der gælder
for folkeskolen.
UDSLUSNING
Den enkelte elevs udvikling i
praktikklassen tilrettelægges, så elevens alsidige
udvikling hele tiden holdes
for øje. Derved kan eleven få
det optimale udbytte af at
være i klassen.
Det er et mål, at eleven efter
endt undervisning i
praktikklassen er bedst
muligt rustet til at møde livet
efter skolen. Dette gælder
både, når det drejer sig om
livet i hjem og fritid, og når
det drejer sig om et forsat
engagement med
uddannelse og arbejde.
Udslusning fra praktikklassen tilrettelægges
gennem elev- og
uddannelsesplaner.
Eleven vil i overgangen fra
Praktikklassen til
ungdomsuddannelse være
tilknyttet den kontaktlærer,
eleven har haft i
praktikklassen.
Læreren vil efter aftale
hjælpe med opstarten og
støtte eleven i den første
periode i sin ungdomsuddannelse eller
beskæftigelse.
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KONTAKT
PRAKTIKKLASSEN MARIAGERFJORD KOMMUNE

VICEUNGDOMSSKOLEINSPEKTØR: JENS AMTOFT-CHRISTENSEN
TELEFON: 9711 4346 / 2179 1344
MAIL: UNGDOMSSKOLEN@MARIAGERFJORD.DK
WEB: MARIAGERFJORDUNGDOMSSKOLE.DK

