Bogense Skole
Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense (afd. Bogense)
Middelfartvej 8, 5400 Bogense (afd. Kongslund)

Regnbuen
Regnbuen er et specialundervisningstilbud på Bogense Skole for børn med
vidtgående generelle læringsvanskeligheder.
Regnbuen er et heldagstilbud, hvor skoledel og fritidsdel udgør en helhed.
Der er mulighed for deltagelse i inkluderende aktiviteter i almenskole og/eller
fritidstilbud, hvor det vurderes meningsfuldt for eleven.
Undervisningen tager udgangspunkt i de opstillede mål for den enkelte elev i
dennes handle- og udviklingsplan.
Regnbuen er organiseret i et Børnemiljø (0.- 3 årg.), et ungemiljø 1 og ungemiljø 2 (4.-10. årg.). Ungemiljø 2 har lokale i alméndelen.
Begrundelsen for organiseringen udspringer af et ønske om, at skabe større
fleksibilitet samt kontinuitet og forudsigelighed for børn og forældre for længere end et år af gangen, samtidigt med at det giver personalet mulighed for et
længerevarende relationsarbejde med børn og forældre.
Personalet i de enkelte miljøer er organiseret i storteams, hvilket betyder mindre sårbarhed ved fravær og sygdom, samt flere muligheder for fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen i hold og makkerpar m.m.

Struktur på dagen/ mødetid
Struktur på dagen består af tjek-ind om morgenen, undervisningsmoduler
samt pauser. Mødetid for Børnemiljø og Ungemiljø 1 er fra 8.10-14.10. I ungemiljø 2 er mødetiden 4 dage 8.10-14.10 samt én dag fra 8.10-15.10.

Elevernes grundskema
Der er ét grundskema/ timefordeling for henholdsvis Børnemiljø, Ungemiljø 1
og ungemiljø 2 med udgangspunkt i de Humanistiske fag, Naturfag, Praktisk/musiske fag og minimumstimetal i dansk, matematik og historie. Fagene
ligger så vidt det er muligt parallelt indenfor miljøerne.
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Elevernes ugeskema/ periodeskema (Fleksibelt)
Elevernes ugeskema laves med udgangspunkt i grundskemaet for henholdsvis
Børnemiljø, Ungemiljø 1 og ungemiljø 2. Det er her personalet kan planlægge
undervisningen fleksibelt, med mulighed for holddeling, afvikling af fagdage,
timeløse fag m.m.

Organisation og elevfordeling:
Hjemklasse:
Børnene er tilknyttet en hjemklasse.
I hjemklasserne er der såvel fælles undervisning som individuelt tilrettelagt
undervisning indenfor nærmeste udviklingszone.
Holddeling:
Forskning dokumenterer at holddeling er ét af de parametre der løfter børns
læring.
Vi har gode erfaring med at holddele i nogle af de fag, vi tilbyder i Regnbuen.
Vi gør dette for at skabe en undervisning, der på bedst mulig vis rammer børnenes ZNU (Zone for Nærmeste Udvikling), samt for at skabe gode relationer
på tværs af hjemklasserne i Regnbuen.
Samlæsning:
Endelig har vi samlæsning på tværs af hjemklasserne indenfor miljøerne –
F.eks i faget idræt hvor flere klasser har undervisning sammen.

Personalefordeling
Personalet, som består af lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere, er organiseret i et hjemklasseteam, samt i et storteam indenfor såvel Børnemiljø,
Ungemiljø 1 og Ungemiljø 2
Hvert barn har en kontaktvoksen.
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Terapeuter i Regnbuen
I samarbejde med CLT i Nordfyns Kommune har Bogense skole prioriteret at
tilkøbe Logopæd, Fysioterapeut og Ergoterapeuttimer til Regnbuen. Timerne
svarer til en fuldtidsstilling.
CLT psykologer
Der er tilknyttet psykologer fra CLT (Center for læring og trivsel) til Regnbuen.

Supervision
Som et nyt tiltag vil personalet i Regnbuen får supervision af Helle Grøndahl fra
Birdhouse. Helle har stor erfaring med supervision indenfor specialområdet.

Feriepasning
Det er politisk besluttet, at der fra december 2018, som et forsøg, for børn visiteret til internt specialundervisningstilbud i Nordfyns kommune, tilbydes koordineret sampasning mellem jul og nytår og de tre midterste uger i skolernes
sommerferie, placeret i specialundervisningstilbuddet på Bogense Skole.
Forsøget evalueres i efteråret 2019.
Der vil blive opkrævet særskilt betaling for ferieperioden, og der tilmeldes på
ugebasis på lige vilkår med den almene SFO. Betalingen vil følge gældende
regler for almen SFO med pris pr. uge og forholdsmæssig reduktion ved økonomisk friplads.
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