S:t Örjans specialenhet Hagsätraklasserna
– för elever med svårigheter inom autismspektrat
Tydlig struktur ger möjlighet till nya utmaningar!
Vi tar emot elever från årskurs 6-9. Hagsätraklasserna är en enhet för elever med
huvudproblematik inom autismspektrat. De kan dessutom ha flera diagnoser som t.ex
ADHD, Tourette och OCD.
Enheten har för närvarande 20 elevplatser uppdelade på fyra klasser.
Varje klass har lokaler anpassade efter elevernas behov, med ett större grupprum och
några mindre rum för dem som behöver sitta i enskildhet. Eleverna får individanpassad
undervisning och stöd av personal efter behov.
Specialenheten är belägen på Hagsätraskolans skolgård i en egen byggnad men vi
nyttjar Hagsätraskolans lokaler som matsal, gymnastiksal, no och slöjdsal. Vi köper
även in lärarkompetens i idrott, franska, musik, slöjd och NO.
Till de externa lektionerna följer personal från klassen med för att hjälpa till med att
göra undervisningen tydlig, då dessa lärare saknar utbildning inom autism. Under
lektionerna undervisas eleverna i blandade grupper från alla våra klasser.
Vår pedagogiska idé är tydlig struktur och individanpassad undervisning
Enheten är personaltät vilket möjliggör att möta eleverna på den nivå de befinner sig,
pedagogiskt och socialt, samt ge dem möjlighet till nya utmaningar.
Undervisningen inspireras b.la av TEACCH – metodiken, dvs. mycket struktur,
personliga arbetsscheman, väl avgränsade arbetsuppgifter och visuellt stöd, vilket passar
våra elever.
Vi skräddarsyr varje elevs skolgång med stor lyhördhet för var eleven befinner sig, för
att nå målen i läroplanen, vilka i sin tur strävar mot de nationella målen. Med hjälp av
en tydlig struktur, ett stort engagemang och samarbete med föräldrar kan vi utmana till
nya erfarenheter kunskapsmässigt och socialt.
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Utifrån läroplanen och kursplaner arbetar eleverna efter individuellt utformade
arbetsscheman med tydliga arbetsinstruktioner, där valet av metod är beroende på
ämnets karaktär och med hänsyn tagen till elevernas funktionshinder och personliga
förutsättningar. Även elevernas arbetsplatser utformas efter behov.
Kompensatoriska hjälpmedel och visuellt stöd används liksom ett läromedel/stoff
anpassat för eleverna.
Vi utgår från elevernas styrkor för att utveckla deras kognitiva förmågor, och därigenom
överbrygga de svårigheter som deras funktionshinder medför. Vi har dagliga samtal
med reflektion och utvärdering kring varje elevs inlärning.
Pedagogisk kartläggning görs och åtgärdsprogram upprättas när elev inte når målen.
Vi har regelbunden kontakt med föräldrarna och vid utvecklingssamtal utformas IUP.
Eleverna ges möjlighet att på olika sätt utveckla sin sociala kompetens genom samtal,
gruppdiskussioner, utflykter och gemensamt firande av högtider. Vi har även valbara
grupper utifrån ett intresse t ex idrott, bild, matlagning och sällskapsspel där eleverna
träffas över klassgränserna.
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