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Voksen skole, spesialklassene (PLUSS), har et byomfattende spesialpedagogisk 

tilbud fra 1. til og med 7. trinn. Spesialklassene gir opplæringstilbud for elever med 

diagnoser innenfor autismespekteret, psykisk utviklingshemming og 

multifunksjonshemninger. Klassene har til sammen 25 elevplasser, disse er fordelt 

på tre grupper og vi kaller klassene E, F og G-klassen. 

 

Opplæringstilbudet på Voksen er individuelt tilpasset. Alle elevene har individuell 

opplæringsplan (IOP) som er utarbeidet på bakgrunn av den sakkyndige vurderingen 

fra PP-tjenesten og skolens vedtak om spesialundervisning. Målet er læring, mestring 

og utvikling for den enkelte elev. Forutsetninger for et godt læringsmiljø for alle er 

trygghet, forutsigbarhet og kontinuitet, og målet er læring, mestring og utvikling for 

den enkelte elev.   

 

Sentrale opplæringsområder 

Klassene har følgende sentrale opplæringsområder: 

• Norsk / Språk og kommunikasjon 

• Sosial kompetanse 

• Selvhjelpsferdigheter 

• Skolefag: matematikk, norsk, naturfag, samfunnsfag, engelsk, religion og 

livssyn, mat-og helse, kunst- og håndverk, kroppsøving, musikk og 

sansemotorikk. 

• Noen elever har bortvalg av enkeltfag 
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Elevene har undervisning individuelt, i store og små grupper og kan bli inkludert i 

ordinær klasse, alt tilpasset den enkelte elevs behov. I følgene timer er 

gruppesamspill vektlagt: 

• Sang- og musikksamlinger 

• Turer/ekskursjoner/uteskole 

• Mat og helse 

• Kunst og håndverk 

• Fysisk aktivitet  

• Hverdagslivstrening: måltider, butikklære, friminutt av- og påkledning, 

selvstendighet i hverdagslige rutiner.  

 

Vi bruker ulike opplæringsstrategier og metoder ut i fra hver enkelt elev sine behov, 

dette kan for eksempel være: 

• Undervisning i mindre grupper med sakte progresjon 

• Forutsigbarhet og struktur blant annet ved hjelp av dagsplaner 

• Visualisering ved hjelp av elektroniske tavler og læringsbrett  

• Vi legger vekt på å gi elevene konkrete erfaringer – blant annet ved å bruke 

utearealene både innenfor og utenfor skolens områder 

• Forutsigbarhet og kontinuitet 

• Samspill bygget på elevens interesser og elevmedvirkning  

• ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon), inkludert tegn-til tales 

• Sosiale historier/visuelle forklaringer, 

tegneseriesamtaler 

• Utstrakt bruk av TEACCH; Struktur og tilrettelegging, 

blant annet ved hjelp av dagsplaner og positiv 

forsterkning og avtalestyring 
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Individuell opplæringsplan (IOP) 

Elevens sakkyndige vurdering beskriver de særskilte 

behovene eleven har, samt gir tilråding om innhold, omfang 

 og organisering av opplæringstilbudet. IOP utarbeides med 

 utgangspunkt i den sakkyndige vurderingen og elevens vedtak om 

spesialundervisning. IOP:  

• Mål og innhold for opplæringen 

• Omfang av opplæringen 

• Organisering av opplæringen 

 

Inkludering og omvendt inkludering 

Noen av våre elever får tilpasset opplæring/tilrettelegging i enkelttimer eller deler av 

undervisningstiden i ordinære klasser, dersom det fungerer for den enkelte elev og 

den enkelte klasse. Det kan være å være tilstede og delta i norsk, musikk, 

bokstavinnlæring, uteskole etc. dersom den enkelte elev har utbytte av inkluderingen. 

Vi har også samarbeidsklasser som legger fokus på vennskap og sosial læring. En 

felles aktivitet her kan være uteskole sammen. 

 

Vi har også elever fra ordinær skole som har noen timer i våre spesialklasser, med 

en eller et par elever i enkelttimer eller deler av skoledagen. Skolen legger til rette for 

utstrakt samarbeid mellom lærere i spesialklassene og lærere i ordinær skole rundt 

elever som har inkludering/omvendt inkludering.  

 

Elevene i spesialklassene er en naturlig del av Voksen skole. De deltar i alle 

fellesarrangementer som samlingsstunder, 17. mai feiring, kantine (for 6. og 7. trinn) 

Blime-dans etc. etc. 
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Skole-hjem samarbeid 

Foresatte er våre viktigste samarbeidspartnere. Den daglige kontakten mellom 

klassen og foresatte vià ulike kanaler. Klassen innkaller til to utviklingssamtaler og to 

foreldremøter i året. Ved behov kan det avtales flere møter. 

 

Samarbeid med andre instanser 

• PPT – Klassen samarbeider med pedagogisk psykologisk tjeneste PPT og 

PPT er representert i skolens ressursteam. Pedagogisk rådgiver foretar 

pedagogiske utredninger og skriver sakkyndige vurderinger på skolens elever, 

i samråd med kontaktlærer, inspektør for spesialklassene og foresatte. 

• Bydeler – Klassen er representert med kontaktlærer og/eller faglærer og 

inspektør i elevenes ansvarsgruppe. 

• Boliger og avlastninger – Kontaktlærer samarbeider med elevenes boliger og 

avlastningstilbud. 

• Ekstern faglig veiledning- ved behov samarbeider lærerne med eksterne 

kompetansesenter om tilrettelegging. Dette gjør vi samarbeid med foresatte 

eller eventuelt for de behov skolen ser for å innhente ekstren kompetanse. Pr. 

i dag har vi bl.a. samarbeid med Stats.Ped, Kapellveien Habiliteringssenter, 

Barnehabiliteringstjenesten på Ullevål,  

• Helsesykepleier - Foretar nødvendige vaksiner, og ved bestilling bistår dem 

under ulike temaer som psykisk helse, puberteten og ernæring. Hun har 

kontor på skolen i vår PLUSS-avdeling og har kontortid hver dag. 

• Fysioterapeut og/eller ergoterapeut – Kommer til skolen fra elevens 

bostedssbydel og har opplegg og/eller veileder klassepersonellet vedr. 

enkeltelever med ulike programmer tilpasset elevens behov. 
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Søknad om plass i spesialskole/gruppe 

Oslo kommune har et begrenset antall plasser i kommunale spesialskoler og 

spesialgrupper ved ordinære grunnskoler. Foresatte til elever med helhetlig behov for 

spesialundervisning kan søke om plass ved disse tilbudene innen 1. november og 

1. desember (se kristierier for søknadsfrist på ude.no) Elevenes mulighet til å få 

plass i spesialskole/spesialgrupper er avhengig av antall ledige plasser. Ledige 

plasser for Voksen skoles PLUSS avdeling, for skoleåret 2021/2022 er det: 5 ledige 

plasser. 

 

Det er viktig å påpeke at det er elevens bostedsskole som er ansvarlig for selve 

søknaden, samt at alle vedlegg følger med. Foresattes ansvar er å ta kontakt med 

aktuelle skoler som er aktuelle og som settes opp i en prioritert rekkefølge på 

søknaden. 

 

På Oslo kommunes hjemmesider kan man lese mer om de ulike tilbudene i 

kommunen. Der finner man også flere opplysninger om søknader og saksgang. 

Oslo kommune - skole og utdanning - spesialundervisning. 

 

Kontaktinformasjon 

Undervisningsinspektør for spesialklassene May Britt Sundsbø Grepperud: 

maybritt.sundsbo@ude.oslo.kommune.no 

Besøks- og leveringsadresse:  

Arnebråtveien 120, 0771 Oslo 

Postadresse:  

Oslo kommune, Utdanningsetaten, Voksen skole, Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo  

Telefon: 22 13 68 00                     

E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no NB: Merk e-posten med skolens navn i 

emnefeltet! 

 

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/sarskilt-tilrettelagt-opplaring/spesialundervisning/
mailto:maybritt.sundsbo@ude.oslo.kommune.no
https://maps.google.com/?q=Blindernveien+12,+0361+Oslo&z=15
mailto:postmottak@ude.oslo.kommune.no
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Aktivitetsskolen (AKS) for spesialklassene  

Aktivitetsskolen er et tilbud for alle elever på 1.- 4. årstrinn, og for elever med 

særskilte behov på 1.- 7.årstrinn. Aks-leder Tone Skaugerud, er administrativ- og 

faglig leder for PLUSS-klassene 

 

Åpningstider 

Aktivitetsskolen har åpent hver skoledag fra kl. 08.00 og frem til undervisningen 

starter, 8.30. Dette tiden kaller vi morgenåpning. Når skolen starter, er det en 

glidende overgang til undervisningsstart. Aktivitetsskolen på PLUSS stenger kl. 16.30 

grunnet skoletransport. 

Aktivitetsskolen er åpen alle virkedager unntatt lørdag, søndag og offentlige 

hellidager. AKS er stengt hele juli måned. Foresatte/omsorgspersoner er selv 

ansvarlig for skoleskyss og legsaging ved heldagsåpne dager. 

Marieta Jørgensen er miljøterapeut for E-klassen og kan kontaktes på mail 

marieta.jorgensen@osloskolen.no og Jeanette Mountford er miljøterapeut for F- og 

G-klassen og kan kontaktes på mail: jeanette.mountford@osloskolen.no 

 

Skoleskyss 

De fleste elevene i spesialklassene har skoleskyss driftet av Oslotaxi. Bestilling av 

sendes inn av skolen i juni. 

mailto:marieta.jorgensen@osloskolen.no
mailto:jeanette.mountford@osloskolen.no
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Måltider: 

På Aktivitetsskolen serverer vi varm mat på fredager. Vi lager forskjellige retter, fra 

fisk, tomatsuppe, hjemmelagde grønnsaksupper etc. Vi prøver så langt det er mulig å 

lage enkel, men sunn og god mat fra bunnen av. Det utarbeides en menyplan for 

hver måned. Elever kan være med å lage maten som en del av opplæringstilbudet 

Slik jobber vi på AKS: 

Til grunn for de pedagogiske planer ligger Rammeplanen for Aktivitetsskolen og Oslo 

standarden for aktivitetsskolen.   

Elevene ved PLUSS har har et helhetlig skole- Aks tilbud planlagt etter elevenes 

IOP`er. På lik linje med skolen har AKS lagt til rette for inkludering med ordinær AKS 

når det er hensiktsmessig for eleven.   

 

Hvordan få plass ved AKS? 

• Du må søke for å få plass i Aktivitetsskolen. Søknadskjema finnes på 

https://osloskolen.ist-asp.com/NO00302-pub/login.htm . 

• Alle elever i 1.- 7. klasse. med skoleplass på Voksen PLUSS, er garantert plass 

ved Voksen Aktivitetsskole. Man betaler avgift etter gjeldende satser fra 1.- 4. 

trinn, og det er fritak for 5.- 7. trinn 

• Søknadsfristen er 1. april, men den er vanskelig å overholde pga. fritt skolevalg. 

 

Dersom dere får plass ved Voksen PLUSS, så gå inn på skolens nettsider og 

meld dere inn på AKS. Dere er garantert plass.  

 

Kontaktinformasjon Aktivitetsskolen  

Aktivitetsskoleleder: Tone.skaugerud@ude.oslo.kommune.no 

 

https://osloskolen.ist-asp.com/NO00302-pub/login.htm 
mailto:Tone.skaugerud@ude.oslo.kommune.no
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