ELEVER
Skolen modtager elever, der efter folkeskoleloven har brug for vidtgående specialundervisning.
Skolen modtager elever, der ikke kan deltage i undervisningen i folkeskolens almindelige klasser,
eller folkeskolens specialklasser i øvrigt. Skolen modtager elever med nedsat fysisk funktionsevne
og nedsat psykisk funktionsevne.
Skolen har en normering på 80 elever.
Hvis man skønner, at en elev vil kunne modtage undervisning på en anden af kommunens skoler,
vil eleven kunne blive visiteret der til.
Enhver ændring af elevens skolegang, bliver indstillet i samarbejde mellem forældre, skole og
skolepsykolog og besluttes endeligt af Børnecenter København. Det skal dog oplyses, at de fleste
elever bliver på skolen til de har gået i skole i 10 år.
Forinden undervisningspligtens ophør, tages der ved en udskrivningskonference stilling til, hvilke
muligheder der er for eleven efter endt skolegang. Det kan f.eks. være:


Fortsat undervisning, enten efter lov om specialundervisning for voksne, eller
anden undervisning, f.eks. efterskole o. lign.



Beskæftigelse, på en af kommunens værksteder eller aktivitetscentre eller andet.

OPTAGELSE AF ELEVER
Elever modtages på skolen, når de er i den undervisningspligtige alder (6 - 17 år).
Henvisning sker gennem Børnecenter København.

UDSKRIVNING AF ELEVER FRA SKOLEN
Efter folkeskolelovens bestemmelser, skal skolen i samarbejde med Børnecenter København,
hvert år tage stilling til, om eleven skal fortsætte endnu et år på skolen, dette kaldes revisitering.

AT FORLADE SKOLEN
Ingen elever må forlade skolen i frikvartererne.
At forlade skolen i undervisningsøjemed.
Børne- og Ungdomsforvaltningen har givet skolen tilladelse til, at elever kan forlade skolen i
forbindelse med undervisningen, uden opsyn af en lærer eller en anden medarbejder.
Der er her f.eks. tale om træning i at handle, gå på posthus m.m., eller træning i at køre med
bestemte busruter o.lign.
Ingen elev må forlade skolen i undervisningstiden uden opsyn af en lærer, før forældrene har givet
tilladelse til det. Inden en elev skal lære at færdes på egen hånd, vil forældrene blive orienteret om
undervisningen.

KONFIRMATION
I samarbejde med FrederiksholmKirke, kan der tilbyde konfirmationsforberedelse i skoletiden.
Samtidig tilbyder Frederiksholm Kirke, at arrangerer en konfirmationsdag specielt for skolens elever.
Sognepræst: Per Ramsdal, Telf.: 7010 3848
Hvis man ikke er blevet døbt og ønsker at bliver konfirmeret, skal dåben ske noget tid før
konfirmationen. Det er bedst at tale med sognepræsten om dette.

BØRNENES KONTOR
Børnenes kontor yder hvert år hjælp til trængende børnefamilier. Hjælpen ydes som
- julepakke
- sommerpakke
Hvis man har behov for denne støtte til sin familie bedes man henvende sig til skolens
kontor.

ELEVRÅD
Ifølge styrelsesvedtægten er der oprettet elevråd på skolen. Regler for elevrådet uddeles til samtlige
elever.
I elevrådet sidder der en elev fra hver klasse. Blandt elevrådets medlemmer vælges der forskellige
formænd.
ELEVFÆLLESMØDER
Elevrådet arrangerer i løbet af skoleåret en række fællesmøder for eleverne. Programmet for disse
møder udsendes til samtlige elever ca. en uge før mødet. Der kan være tale om: - besøg af
opsøgende teater - koncerter - filmforevisning - klasser der viser resultatet af deres projekter elevernes egne koncerter - dans – o.s.v .

