ITK-klassen – Læseklassen på
Fællesskolen Hammelev Sct Severin

Hvad er ITK-klassen?
ITK-klassen er Haderslev Kommunes tilbud til elever, som er blevet testet til at være
ordblinde. Målgruppen er elever fra 4. klassetrin og opefter, hvor læse/skrivevanskelighederne er den primære vanskelighed. Eleverne i klassen skal være
normaltbegavede. ITK-klassen er en kursusrække for ca. 12 elever ad gangen. Klassen er
tilknyttet Fællesskolen Hammelev Sct. Severin.
Der oprettes 2 årlige kurser af 3 måneders varighed. Et kursus i efterårssemesteret samt
et i forårssemesteret. Derudover tilbydes opfølgningskurser af kortere varighed. Endelig
tilbyder lærerne i Itk-klassen co-teaching, hvor de deltager i undervisningen på Itkelevernes hjemskoler. Her kan både eleven og lærerne på hjemskolen få hjælp i
situationen.
Ved optagelse i ITK-klassen får eleven udleveret en bærbar computer. I løbet af de 3
måneder det grundlæggende kursus varer, får eleven mulighed for at tilegne sig de
nødvendige it-værktøjer og arbejdsmetoder, som kan anvendes i hjemklassen. Computeren
stilles til rådighed, så længe eleven går i et kommunalt skoletilbud.
Målet med ITK-klassen
Målet med ITK-klassen er, at de visiterede elever lærer at forstå og arbejde med deres
læsevanskeligheder, og at de erhverver sig færdigheder i at kunne håndtere itkompenserende hjælpemidler.
Man kan altså ikke forvente, at eleven lærer sig at læse på de 3 måneder, men opholdet i
ITK-klassen forbereder eleven og hjælper klassens lærere med henblik på, at eleven
efterfølgende får bedre mulighed for at følge klassens undervisning.
ITK-klassen er en inklusiv foranstaltning
Efter 3 måneders undervisning i ITK-klassen, kommer eleven tilbage til hjemklassen.
Klasselæreren deltager i en afsluttende samtale. I samtalens løb drøftes, hvilke af elevens
behov, der kan kompenseres for og hvordan.
En betingelse for succes med opholdet i ITK-klassen er, at både skolen og forældrene
støtter eleven både under og efter opholdet i ITK-klassen.
Alle bør tage hjælpemidlerne til sig og støtte eleven i at bruge dem i det daglige, dvs. i alle
skolens fag og derhjemme.
Hvis der bliver behov for yderligere hjælp, kan ITK-klassens lærere kontaktes.

Hvordan forberedes kurset i ITK-klassen?
Vi forventer, at eleven er fortrolig med de mest elementære færdigheder på computeren:
 kender sit uni-login
 er aktiv på Skole-kom
 kan logge sig på hjemskolens netværk
Det er også vigtigt, at eleven, skolen og forældrene bakker op om, at eleven fremover skal
bruge computeren som redskab i den daglige undervisning.
I den forbindelse er det særdeles vigtigt at arbejde med:
 elevens selvforståelse
 klassens accept af forskelligheder

Hvordan arbejder vi i ITK-klassen?
Elevens anvender computeren som redskab til læse- og skriveundervisning i de forskellige
fag.
I kursusforløbene vil der indgå ekskursioner, som danner udgangspunkt for elevernes
arbejde ved computeren.
Eleverne i ITK-klassen vil udover den daglige undervisning deltage i:
 Forældre- og elevintroduktion
 Efterskolebesøg
 Lærer- og elevkursus
Mens eleven går i ITK-klassen, forberedes hjemklassens lærere i at betjene og udnytte de
kompenserende hjælpemidler, så de kan tages i brug i det daglige arbejde, når eleven
vender tilbage.

Hvilken støtte forventes af forældrene?
Eleven får læselektie for hver dag. Alle lektier er tilpasset den enkelte elev. Vi forventer, at
forældrene støtter eleven i lektielæsningen, så eleven kan møde forberedt i skolen næste
dag og være klar til at indgå i undervisningen.
Desuden beder vi forældrene hjælpe eleven med at rydde op i skoletasken og pakke den
hver dag, så eleven er forberedt på, hvad der skal ske i skolen næste dag.
Vi anbefaler, at eleven har en sund madpakke med i skole hver dag, så eleven kan holde
koncentrationen om arbejdet i skolen.
Efter ca. 3 ugers undervisning afholdes skole/hjemsamtaler.
Hvordan udvælges eleverne til ITK-klassen?
Når der søges om en plads i ITK-klassen skal det ske gennem skolen: et
lærerteam/klasselærer og læsevejleder.
Eleverne skal have læse- og skrivevanskeligheder som den primære vanskelighed.
Dette betyder, at der altid skal være en vurdering af faglig art og en psykologvurdering af,
om eleven vil egne sig til tilbuddet eller ej.
Der er årligt 2 visiteringer til læseklassen. Ansøgningsfristen er 1. maj og 1. november.
Ansøgningerne afleveres til læsekonsulent Karen Kappel, der leder visiteringen til klassen.
Den enkelte skoleleder er ansvarlig for, at indstillingen når frem.

Herefter afholdes visiteringsmøde, hvor det besluttes, hvilke elever, der kommer i ITKklassen.
Besked om optagelse kommer til skolen fra læsekonsulent Karen Kappel i henholdsvis juni
og december måned.
Gennem hele visiteringsforløbet er det skolen, der har kontakten til forældrene.

Kontaktoplysninger:
Klasselærer: Hanne Toft Bangsø
e-mail: Hanne.Toft.Bangsoe@skolekom.dk
Inger Holstein Gram
e-mail: Inger.Gram2@skolekom.dk
Allan Skovdal Haugaard
e-mail: allan.skovdal.haugaard@skolekom.dk
Læsekonsulent: Karen Kappel
Tlf.: 7434 1129 – e-mail: kkap@haderslev.dk
Afdelingsleder for Hammelevafdelingen
Pia Paustian – 74343950 e-mail piap@haderslev.dk
Skoleinspektør: Erling Conradsen
Tlf.: 7434 3553 – e-mail: erco@haderslev.dk
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