Strøbyskolen 2018

Regnbuen
Regnbuen er et af Stevns kommunes specialundervisningstilbud og består af skoletilbud for elever
0.-9. klasse, samt særligt fritidstilbud for 0.-3. klasse.
Eleverne skal visiteres til dette specialundervisningstilbud.
Målgruppen er elever, der har sociale og faglige vanskeligheder, primært indenfor lettere autisme
spektrum. Regnbuen rummer ikke voldsomme og udad reagerende børn.
Regnbuen er fysisk og ledelsesmæssigt placeret under Strøbyskolen.
Struktur og pædagogik:
I Regnbuen søger vi at skabe et skole- og fritidstilbud, der indeholder de nødvendige
understøttende og kompenserende tiltag, der giver eleverne et trygt og udviklende skole- og
fritidsliv.
Hverdagen er bygget op omkring en fast og genkendelig struktur, med få og tydelige voksne.
Vi arbejder med visualisering af fx dagskemaer og arbejdsplaner. Vores tilgang til hinanden er
respektfuld og anerkendende. Vores fokus er trivsel og udvikling for den enkelte og fællesskabet.
Skoletilbuddet:
Skoletilbuddet i Regnbuen er omfattet af folkeskoleloven og tilbydes elever fra 0.-9.klasse.
Tilbuddet er normeret til 19 elever, i skoleåret 2018/2019 er der 21 elever i Regnbuen.
Den samlede elevgruppe er, med udgangspunkt i deres alder, delt i tre grupper:
RB1, Indskoling 0.-3. klasse.
RB2, Mellemtrin 4.-6. klasse.
RB3, Udskoling 7.-9. klasse.
Sammensætningen af elever kan dog betyde, at denne struktur ændres.
I skoletilbuddet er der både lærere og pædagoger ansat til at varetage opgaven.
Timetallet i skoledelen er på 30 lektioner om ugen.
Fagene:
Som udgangspunkt undervises der i alle folkeskolens fag i Regnbuen. Hovedvægten lægges dog på
dansk, matematik og engelsk. De øvrige fags indhold læses ofte periodesvis og tilrettelægges
tværfagligt med udgangspunkt i forskellige tematikker.
I fag som tysk og fysik/kemi, følger eleverne som udgangspunkt en almen klasse. Deltagelse i
undervisningen i en almindelig klasse forudsætter, at eleven i vid udstrækning er i stand til dette
uden særlig støtte fra en voksen.
I mellemtrinsgruppen undervises der i svømning.

Skole- hjemsamarbejdet:
Skole- hjemsamarbejdets mål er at sikre åbenhed, medindflydelse og fælles ansvar, til gavn for
elevens hele udvikling.
Fokuspunkterne er elevens faglige, personlige og sociale udvikling samt trivsel.
Alle parter omkring eleven er forpligtet til, at samarbejdet udvikles og foregår i gensidig respekt.
Som udgangspunkt er der et forældremøder og en skole- hjemsamtale i løbet af skoleåret.
Derudover udarbejdes der hvert år en statusrapport og afholdes et statusmøde med deltagelse af
forældre, personale fra Regnbuen, ledelse og øvrige relevante fagpersoner.
Den løbende kommunikation foregår via skoleintra og evt. telefonisk.
Til at udvikle og understøtte det daglige arbejde udarbejdes der ved skoleårets start og i
forbindelse med skole/hjemsamtale en handleplan, der beskriver den næste periodes særlige
fokusområder for elevens udvikling.
Endvidere udarbejdes der årligt en mere omfangsrig statusrapport.
Særligt for udskolingen:
Når man som elev kommer i 7. klasse, indledes der et tæt samarbejde med Ungdommens
Uddannelses Vejledning (UUV).
Praktik og brobygning til ungdomsuddannelserne vil være en del af skoleåret.
Målet er at afklare, hvilke interesser og muligheder, den enkelte elev har for videre uddannelsesog arbejdsliv.
Inklusion:
Vi arbejder aktivt for, at eleverne i Regnbuen får en oplevelse af at høre til på Strøbyskolen. Det
kan fx ske ved deltagelse i fælles aktiviteter for hele skolen eller på enkelte årgange.
Hvis det er muligt og giver mening for alle involverede, kan der etableres deltagelse i
undervisningen i en almen klasse, i et eller flere fag. I en opstartsperiode kan dette finde sted med
støtte fra en ekstra voksen, men på sigt skal man som elev selv kunne deltage i undervisningen
uden særlig støtte.
Inklusion i en klasse skal aftales med Regnbuens personale og skolens ledelse.
Fritidstilbuddet:
Fra 0.-3. klasse har Regnbuen sit eget fritidstilbud.
Det tilstræbes, at der er et tæt samarbejde mellem Regnbuens fritidstilbud og det tilsvarende
fritidstilbud for Strøbyskolens øvrige elever fra 0.-3. klasse.
Fra 4.-6. klasse tilbydes der et fritidstilbud i skolens ordinære SFO2, sammen med de øvrige elever
fra 4.-6. klasse.
Praktiske informationer:
Der tildeles bus og taxakørsel efter behov og ud fra Stevns Kommunes gældende regler.

