
E-KLASSER 

 

 

Nyttige oplysninger  

til kommende forældre 

Vildbjerg Skole 

96287700 

 

Skoleleder Rikke Grann 

9628 7702 eller 5150 9533 

 

Viceskoleleder Inger Østlund 

9628 7707  eller  2037 6962 

 

Koordinator og klasselærer i 9.e 

Susanne Lynge   2567 8598 

 

Klasselærer i 2.e 

Senka Misic   9628 7700 

 

Klasselærer i 5.e 

Unni Kuhlmann 9628 7700 
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     VILDBJERG SKOLE    
 -  en  sko le  i  bevægelse             

B j ø r n k æ r v e j  2  –  7 4 8 0  V i l d b j e r g  

Vildbjerg  
Skole 

Vi passer på hinanden 

Vi giver muligheder 

Vi løfter i flok 

Vi tør... 



Alle børn skal blive så dygtige,  
som de kan 

Hvad vil vi gerne 

I e-klasserne arbejder vi bevidst med følgende: 

• Eleverne trives i skolen og er en del af hele 

skolens hverdag og fællesskab. 

• Vi er anerkendende i vores samvær med ele-

verne. 

• Eleverne får udviklet selvværd og selvindsigt. 

• Eleverne føler sig set, hørt og forstået. 

• Eleverne skal blive livsduelige medborgere. 

• Eleverne skal blive så dygtige, som de kan. 

• Der stilles opgaver, der er tilpasset den en-

kelte elev. 

• Der arbejdes med både teori og praksis. 

• Der arbejdes med konflikthåndtering, dvs. 

både forudse og forhindre konflikter samt 

løse dem konstruktivt, hvis de bryder ud. 

• Der foretages ud-af-huset aktiviteter. 

• Eleven går til afgangsprøve efter 9. klasse i 

de fag, der er mulige, eller laver et afgangs-

projekt. 

• Der er et tæt samarbejde med forældrene. 

• Der er et tæt samarbejde med SFO. 

• Der er et tæt samarbejde med UU-

vejlederen. 

 

E-klasserne 

 

Målgruppen 

Målgruppen er elever, som har særlige behov, 

og som ikke kan gå i en almindelig klasse. 

Eleverne har ofte faglige og/eller sociale udfor-

dringer og kan mangle tiltro til egne evner.  

 

Hvad er en e-klasse? 

En e-klasse er en klasse, hvor der er få elever 

og få voksne tilknyttet.  

Der er ofte både lærere og pædagoger tilstede 

i klassen. 

Undervisningen er særlig tilrettelagt til den 

enkelte elev, og der arbejdes også med social 

træning og det at begå sig i et fællesskab. 

I e-klasserne er der et meget tæt forældre-

samarbejde. 

På Vildbjerg Skole har vi e-klasser  

• i indskolingen (2.e) 

• på mellemtrinnet (5.e)  

• i overbygningen (9.e) 

 

Fællesskab 

På Vildbjerg Skole er lokalerne placeret i de 

samme klynger, som skolens øvrige elever. Der-

for er det en naturlig ting, at e-klasserne er 

sammen med elever fra andre klasser i frikvar-

terer og deltager i fællesarrangementer. 

Skolepraktik 

Det vurderes fra elev til elev, om det er muligt 

at lade eleven komme i skolepraktik i enkelte 

eller flere fag i en anden klasse.  Dette vil aldrig 

sættes i gang uden elev- og forældreinddragel-

se. 

Det vil også være muligt at komme i erhvervs-

praktik, når eleven kommer i 8. klasse. Er-

hvervspraktikken tilrettelægges i samarbejde 

med eleven, forældrene, UU-vejlederen, klasse-

læreren og virksomheden.  

Endeligt er det også muligt på sigt at blive over-

flyttet til en almindelig klasse. Eleven vil behol-

de kontakten til e-klassen den første tid. 

Efter Vildbjerg Skole 

I samarbejde med eleven, forældrene og UU-

vejlederen forsøger vi at finde det rette tilbud 

til eleven, når eleven er klar til at forlade Vild-

bjerg Skole. 

Det kan fx være efterskole, EGU, STU, praktik-

plads eller 10. klasse. 


