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Inklusionsindsatser 

NORDREGÅRDSSKOLEN OASEN 
 



Oasen – et tilbud til alle: 

Oasen blev etableret på Nordregårdsskolen i 

skoleåret 2018/19. 

 

Oasen blev til for at kunne tilgodese elevernes  

forskellige behov og give plads, rum og ro til elever,  

som på dagen har behov  

 

 

Derfor besluttedes det, at etablere et sted på skolen, som 

kunne møde og støtte op om børnenes behov. 

 

 

Stedet kan imødekomme: 

Behovet for ro 

Behovet for en pause 

Behovet for forskellige læringsstile   

Behovet for opmærksomhed og 

omsorg  

   Behovet for 

konflikthåndtering 

 

 

 



Hvorfor OASEN?: 

OASEN er åben for alle skolens elever – og årsagerne til besøgene kan være mange.  

Nogle kan have brug for en pause i løbet af skoledagen, nogle for hjælp til at komme 

ned i gear, andre for at arbejde i et anderledes miljø, og nogle kan have behov for at 

snakke uforstyrret med en voksen. 

Personalet og rummet er etableret til at imødekomme ovenstående behov, og er 

tilmed ideelt til gruppearbejde, da rummet er indrettet med mange små nicher. 

Når du kommer på besøg: 

Din lærer ringer ned til OASEN, som så er forberedt på, at du kommer, og hvad du 

skal lave, mens du er på besøg. 

Som oftest er man på besøg i OASEN i 20- 30 minutter, hvorefter man vender 

tilbage til sin egen klasse. 

 

Man kan selv medbringe arbejdsopgaver til 

OASEN.  

Har du behov for en pause, er der også 

muligheder for at læse eller ligge og 

slappe af. 

 

Har du brug for at snakke kan vi gøre 

dette over et spil 

 

 

 



Åbningstider og personale: 

 

 

Vi har også åbent i OASEN i visse pauser. Gårdvagter 

er informeret om, hvornår OASEN er åben. 

I OASEN vægter vi det højt, at eleverne ikke mødes af 

mange forskellige voksne og tilgange. Derfor er vi fire 

faste voksne i OASEN. 

Udover at være i OASEN har vi alle undervisning på 

Nordregårdsskolen.  

Vi glæder os meget til at møde dig i OASEN! 

 

Har du eller dine forældre spørgsmål til OASEN, kan I 

rette henvendelse til: 

AKT-vejleder: Lene Pedersen  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
1 time Vibeke Louise Vibeke Vibeke  
2 time Lene Janni Vibeke Vibeke Louise 
3 time Louise Vibeke Vibeke Louise  
4 time Vibeke Janni Vibeke Louise Janni 
5 time Janni Lene Vibeke Louise Lene 
6 time Louise Lene    

Personalet i OASEN: 

 

Lene Pedersen 

 

Vibeke Aakilde 

 

Louise Arndtsen 

 

Janni Zeberg 


