Børneskolen,
Filadelfia
- børn vil gerne, hvis de kan

Tilbud til elever med epilepsi, ADHD, autisme, hjerneskade m.m.

Et godt
alternativ
Specialskolen på Filadelfia i Dianalund er for børn og unge med kognitive vanskeligheder eller skolevægring, som følge af fx epilepsi, ADHD,
autisme, hjerneskade og andre tilgrænsende sygdomme.
Speicalskolen er en landsdækkende udredningsskole, der i samarbejde
med Epilepsihospitalet, Filadelfia udreder elever for kognitive og psykosociale vanskeligheder i motiverende omgivelser.
Vi har mere end 25 års erfaring inden for
specialpædagogik, specialundervisning
og skoleudredning. Vi giver eleverne
redskaber og kompetencer, så de
lærer mest og får mest mulig
livskvalitet.

Fire tilbud
Specialskole
Udredningsforløb
Ekstern observation
Videndeling

Specialskole
Specialskolen underviser og
vejleder, så eleverne mestrer
skolen.
Eleverne lærer at begå sig i sociale sammenhænge og arbejdsfællesskaber. Hos os får de øje
på egne muligheder og potentialer – og bruger dem.
Vi har særlige erfaringer med
elever, som har svært ved at passe skolen og arbejder målrettet
med at lære dem basale fag som
dansk, matematik, engelsk og
gennemføre eksamen i udvalgte
fag.
Eleverne bliver selvstændige og
lærer at planlægge skolearbejdet.
Tilbuddet indeholder:
• Individuelt tilrettelagt undervisning
• Social træning
• Eksamensforberedelse og
gennemførelse
• Brobygning, praktikforløb og
UU-vejledning.

Udredningsforløb
Elever med kognitive vanskeligheder har ofte meget fravær
og ikke skolekompetencer, der
svarer til deres alder.
Vi tilbyder et udredningsforløb
i et trygt miljø og med fokus på
fællesskab.
Vi arbejder med elevens udvikling og trivsel både fagligt og
socialt.
Udredningsforløbet indeholder:
• Specialundervisning og fagligt løft
• Observation i skolens miljø
• Statusmøder
• Supervision
• Rapport med anbefalinger.

Observation
Skolen tilbyder eksterne observationsforløb, der tilsvarende
udredningsforløbet, hjælper
elever med kognitive vanskeligheder ud af en fastlåst skolesituation.
Observationen indeholder:
• Afklarende møder
• Observation i eget skolemiljø
• Supervision
• Rapport med anbefalinger
• Afsluttende møde.

Videndeling
Skolen tilbyder kurser og rådgivning for fagprofessionelle. Vi
rådgiver om, hvordan man skaber de bedste inklusionsrammer
for elever med kognitive vanskeligheder som følge af fx epilepsi,
ADHD, autisme og hjerneskade.
Vi inddrager konsulenter inden
for undervisning og psykologi
m.m.
Tilbuddet indeholder:
• Viden om specialundervisning og faglighed
• Rådgivning om målgruppen
• Supervision
• Foredrag.

Hvad kan
Børneskolen?
Specialskolen er for elever i den undervisningspligtige alder. Vi udreder ca. 90 elever årligt. Der er plads til 40 elever
fordelt på klassetrin fra 0.- 10. klasse.
Vi ved, at alle elever er forskellige. Vi giver redskaber til at
mestre skolearbejdet og håndtere de individuelle vanskeligheder.
Målet er at give eleverne mest mulig udbytte af skolegangen og mindske negative følger af sygdommene. Undervisningen er individuelt tilrettelagt.
Medarbejderne giver eleverne den bedst mulige udredning
og undervisning. Vi er skolekonsulenter, speciallærere,
specialpædagoger, talepædagoger, ergoterapeuter og neuropsykologer.

”

-Lærerne så Nicklas muligheder for at
udvikle sig. Vi kan takke Filadelfia for,
at Nicklas er blevet den, han er. Han
kan nu læse, skrive, har sociale kompetencer og humor.

Helle Pia Mortensen, mor til Nicklas

Kontakt os!
Har du spørgsmål om vore fire skoletilbud, er du velkommen
til at kontakte
Stine Skov Clarke, skoleleder
Dr. Sells Vej 23
4293 Dianalund
Mail: stscl@filadelfia.dk
Telefon: 2529 9046
Læs mere:
www.filadelfia.dk/formidling/boerneskolen

”

- Før Simon kom på skolen, troede han ikke
på, at han havde værdi. Gode karakterer
er selvfølgelig fint, men det vigtigste er, at
skolen har gjort ham til et helt menneske.

Per Bune Jensen, far til Simon

