Utdanningsetaten i Oslo

Elverhøy skole

Veiledning og kurs
Elverhøy skole gir veiledning og spesialpedagogisk
hjelp til skoler i Oslo.
Vi tilbyr også gratis kurs som er svært aktuelle for
ansatte i skoler og barnehager.
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Veiledning
Elverhøy skole gir veiledning og spesialpedagogisk hjelp innenfor
følgende områder:
Korttidstilbudet PLUSS
Dette er et tilbud til elever som av ulike grunner har vansker med lesing,
skriving og regning. Tilbudet passer for elever fra og med våren 1.trinn og
ut 4. trinn. Elevene får ca.1 time norsk og 1 time matematikk 2 - 3 dager i uken
i 6 - 8 uker. Tilbudet gis til elever som ikke har spesialundervisning etter
enkeltvedtak, og blir gitt på elevens skole .
Veiledning
Vi tilbyr veiledning i arbeidet med barn på 1. til 4. trinn som har
Språk - og sammensatte lærevansker.
Veiledningen gis til lærer / spesialpedagog som jobber med eleven.



Språkutvikling og språkvansker



Grunnleggende lese – og skriveopplæring



Grunnleggende ferdigheter i matematikk



Lesestrategier i leseopplæringen



Arbeid med strukturert begrepsopplæring



Tilrettelegging av læringsmiljø for barn med språkvansker



Metoder og bruk av undervisningsmateriell, tilrettelegging og
organisering av skoletilbudet



Utforming, oppfølging og vurdering av IOP



Bruk av iPad i undervisningen



Pedagogisk observasjon - kartlegge eleven innen
områdene norsk og matematikk.
Kartleggingen gjennom føres på elevens skole
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Kurs
Elverhøy skole tilbyr kurs.
Kursoversikt:


Språk, språkutvikling og språkvansker



Barn med spesielle behov: Overgangen barnehage - skole



Strukturert begrepsopplæring



LeseMester



Helhetslesning



IOP - et arbeidsverktøy i hverdagen



iPAD i spesialundervisningen

Vi kan også "skreddersy" kurs med aktuelle tema innen
Elverhøy skoles vanskeområde.
Mer informasjon om det enkelte kurset finner du på de neste sidene
i denne informasjonsbrosjyren.
Velkommen til å ta kontakt med oss!
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Språk, språkutvikling og språkvansker
Bestillingskurs
Om normalspråkutviklingen og barn som strever.
Spesifikke og generelle språkvansker

Målgruppe:
Lærere, ansatte i småskolen, spesialpedagoger, ansatte i AKS.
Kursets innhold:


Hva er språk?



Normalspråkutviklingen



Hva er språkvansker?



Sekundære vansker



Tilrettelegging for læring

Varighet: ca. 3 timer
Kursholder: kari.haugan@osloskolen.no
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Barn med spesielle behov:
Overgangen barnehage - skole
Bestillingskurs
Hvordan kan vi legge til rette slik at overgangen blir best mulig

Målgruppe:
Førskolelærere, ansatte i barnehagen, lærere, ansatte i småskolen,
spesialpedagoger, ansatte i AKS.
Kursets innhold:



Hvem er disse barna?



Lovverk/rettigheter



Læringsmiljø



Kommunikasjon



Samarbeid med ulike instanser

Varighet: 2 - 3 timer
Kursholder: kari.haugan@osloskolen.no
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Strukturert begrepsopplæring
Bestillingskurs
Det er en klar sammenheng mellom ordforråd i førskolealder
og leseferdighet i ungdomsskolen

Målgruppe:
Lærere, ansatte i småskolen, spesialpedagoger ansatte i AKS.
Kursets innhold:



Arbeid med ord



Begrepskart / tankekart



Semantikk og struktur



Oppfølging



Samarbeid med foresatte

Varighet: 2 timer
Kursholder: kari.haugan@osloskolen.no
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LeseMester
Bestillingskurs
Grunnleggende lese- og skriveopplæring.
Hvordan arbeide for at eleven skal få en god start
på sin lese- og skrivekompetanse

Målgruppe:
Lærere, ansatte i småskolen, spesialpedagoger, ansatte i AKS.
Kursets innhold:



Fokusområder i grunnleggende lese- og
skriveopplæring



Leseutviklingsmodell



Lesestrategier



Arbeid med ord

Varighet: 3 timer
Kursholder: kari.haugan@osloskolen.no
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Helhetslesing
Bestillingskurs
Kvalitetssikring av opplæringen i grunnleggende
lese- og skriveferdigheter gjennom Helhetslesning

Målgruppe:
Lærere, ansatte i småskolen, spesialpedagoger, ansatte i AKS.
Kursets innhold:



Læringssyn



Forebygging og tidlig innsats



Kartlegging



Helhetslesing som metode



Tekstvalg

Varighet: 3 timer
Kursholder: kari.haugan@osloskolen.no
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IOP — et arbeidsverktøy i hverdagen
Bestillingskurs
Hvordan sikre at IOP blir et godt arbeidsverktøy i
det daglige arbeidet med eleven

Målgruppe:
Lærere og spesialpedagoger i ordinære klasser og spesialgrupper
Kursets innhold:


Fra lovverk og sakkyndig vurdering til
utforming av plan



Hvordan lage gode mål for opplæringen?



Hvordan beskrive innhold, metoder og
organisering?



Årsvurdering og konkretisering av elevens

måloppnåelse og utvikling
Varighet: 4 –5 timer
Kursholdere: kari.haugan@osloskolen.no og
hilde.bjoralt@ude.oslo.kommune.no
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iPAD i spesialundervisningen
Bestillingskurs
Bruk av iPad og pedagogisk programvare for
elever med spesielle behov

Målgruppe:
Assistenter, lærere og spesialpedagoger i ordinær undervisning
eller spesialgrupper
Kursets innhold:


Hvordan kan vi bruke en iPad i undervisningen?



Hvordan finne fram i ”app-junglen”?



Hva kjennetegner en god app?



Utprøving av ulike apper

Kurset kan holdes på Blindernveien eller den enkelte skole.
Varighet: 2 - 3 timer
Antall deltakere: 10
Kursholder: sigrun.fosse@osloskolen.no
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Sognsveien 212
0863 Oslo
Tlf. 23466410
Elverhøy skole er en byomfattende kommunal spesialskole
for elever med språk- og sammensatte vansker.
Skolen gir et helhetlig spesialpedagogisk opplæringstilbud
til elever fra 1. til 4 klasse.
Skolen har 27 elever.

Ta kontakt med veilederne i utadrettet virksomhet:
Kari Haugan, tlf: 48179380
kari.haugan@osloskolen.no
Hilde Bjøralt, tlf: 23 46 64 10
hilde.bjoralt@ude.oslo.kommune.no
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HER FINNER DU OSS:
OFFENTLIG KOMMUNIKASJON
T-bane nr. 5 fra Oslo sentrum til Kringsjå T.

VEIBESKRIVELSE
Gå fra Kringsjå T ned trapp mot Nordberg skole.
Følg gangveien forbi Nordberg skole mot Kringsjå
skole.
Se informasjon på skilt ved parkeringsplassen
der gangveien starter.
Følg gangveien forbi Kringsjå skoles hovedbygning.
Elverhøy skole er i bygningen som er etter denne,
dvs. nederst i gangveien.
Følg skilt i gangveien som viser vei til riktig bygning,

og hvilken inngang som skal benyttes til Elverhøy
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