9. og 10. klasse på CSU-Slagelse

9. og 10. klasse på CSU-Slagelse
Er ønsket at bestå folkeskolens afgangseksamen i 9. eller 10.
klasse? Er der barrierer, der forhindrer deltagelse i ordinær
undervisning? Så kan CSU-Slagelse tilbyde undervisning, der tager
hensyn til disse barrier.
Det kan være vanskeligheder med
•

struktur og overblik

•

at være sammen med mange mennesker på én gang

•

at lære i store grupper

•

andet

Vanskelighederne kan skyldes en psykisk lidelse som fx Autisme,
Aspergers Syndrom, ADHD, psykiske vanskeligheder eller andet.
Det kan også skyldes et fysisk handicap som fx svær høre- eller
synsnedsættelse.

Undervisningen
Undervisningen foregår på et lille hold med 7-10 elever og 2 lærere.
Underviserne er uddannede folkeskolelærere med videreuddannelser
i kognitiv adfærdsterapi, specialpædagogik, læsning/ordblindhed
mv. Der undervises i psykoeedukation, dansk, matematik og evt.
engelsk eller andre tilvalgsfag – men man kan vælge ikke at følge
alle fag. Desuden afholdes coachende samtaler efter behov.
Der undervises alle ugens dage mellem 8.30 og 13.30 (kan variere).
Timetallet er afhængigt af, hvilke fag, man tager. Undervisningen
starter i midten af august og løber til året efter i juni. Der afsluttes
med eksamen – evt. kan denne udskydes til det efterfølgende år.

Hvordan?
For at komme i betragtning til undervisning i 9. og 10. klasse
på CSU-Slagelse, skal man først have afdækket sit niveau i
dansk og matematik i Læseafdelingen. Alle borgere i Slagelse,
Sorø og Ringsted har ret til en sådan afdækning under Lov
om Kompenserende Specialundervisning eller Lov om FVU og
Ordblindeundervisning. Hvis det vurderes, at man er i målgruppen,
indkaldes til et møde med bl.a. klassens lærere for at finde ud af,
om det er en mulighed.
Det kræver en særlig bevilling at få et forløb i 9. og 10. klasse på
CSU-Slagelse. Den kan man søge om at få på forskellige måder.
Kontakt os for at høre nærmere

Kontakt
Afdelingsleder Natasha Epstein
tlf. 58 57 57 64
tlf. 51 56 36 81
csu.slagelse.dk
Vi bor på Rosenkildevej 88 B i Slagelse
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