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Haukåsen skole har tilrettelagt avd. for elever med nedsatt 

funksjonsevne. Vi har 13 elevplasser fordelt på to klasser i 

hverdagslivstrening.  

All opplæring følges etter individuell opplæringsplan. 

Haukåsen skole, Dr. Dedichens vei 20, 0675 Oslo, tlf. 23 46 65 00 



I den ene hverdagslivsklassen (VGA) fokuserer vi på:  

- Norsk/kommunikasjon/ASK 

o Styrke/opprettholde lese- og skriveferdigheter 

o Videreutvikle ordforråd og begrepsforståelse 

o Benytte seg aktivt av ASK (tegn til tale/kommunikasjonsbok/roll-talk) 

� Formidle ønsker 

� Ta aktive valg 

o Bruk av sosiale medier 

- Hverdagsmatematikk 

o Handle i butikken 

o Sette opp budsjett 

- Samfunnsfag;  

o Mitt nærmiljø 

o Religioner rundt oss 

o Sentrale yrker og samfunnsinstitusjoner 

o språk og kommunikasjon, motorisk utvikling, sosial utvikling, 

selvstendighet (ADL) og sansestimulering. All opplæring følges 

etter individuell opplæringsplan. 

- Naturfag 

o Kroppen min 

o Følelser 

o Naturen rundt oss gjennom årstidene 

o Ulike dyrearter i nærmiljøet  

- Kroppsøving/fysisk aktivitet/svømming 

o Delta i aktiviteter som utfordrer hele sanseapparatet og de 

koordinative ferdighetene 

o Eleven skal opprettholde de ferdighetene han/hun har 

- Hverdagslivstrening 

o ADL 

o Matlaging og måltid  

o hygiene 

o Sosial trening og elevmedvirkning 

o formingsaktiviteter 

- Musikk/musikkterapi 

o Bruke musikk for å øve på grunnleggende ferdigheter som initiativ, 

felles oppmerksomhet, turtaking, tegninnlæring, ta valg, etc.  



I den andre hverdagslivsklassen (VGB) fokuserer vi på:  

- Kommunikasjon/ASK 

� Videreutvikle/utvide kommunikasjonsferdigheter i det nære 

samspillet 

� Videreutvikle språklig forståelse og mulighet for å påvirke 

omgivelsene 

� Videreutvikle evnen til initiativ, forventning, gjenkjennelse, 

turtaking og felles oppmerksomhet 

- Hverdagslivstrening 

Matlaging 

� Bruk av bryter ved tilbereding av mat 

� Delta i et sosialt måltid 

Sosial trening 

� Turtaking 

� Kunne delta i et fellesskap 

ADL 

� Øke selvstendighet med hensyn til dagliglivets ferdigheter 

� Elevens initiativ blir hensyntatt 

Formingsaktiviteter 

� Uttrykke seg gjennom bilder 

� Eksperimentere med farger 

� Bruke ulikt formingsmateriale gjennom skoleåret 

- Musikkterapi 

� Bruke musikk for å øve på grunnleggende ferdigheter som 

initiativ, felles oppmerksomhet, turtaking, tegninnlæring, ta 

valg, etc.  

- Kroppsøving/sanseterapi 

� Delta i aktiviteter som utfordrer hele sanseapparatet og de 

koordinative ferdighetene 

� Eleven skal opprettholde de ferdighetene han/hun har 

 

 

På bakgrunn av kartlegging av elevens uttrykksmåter, utarbeides det 

kommunikasjonspass tilpasset den enkelte elev. Kommunikasjonspasset er 

ment som hjelp til voksne på ulike arenaer, slik at de kan forstå og møte 

eleven på en god måte.  



 

  



VÅR VISJON;  

- Læring;  

o Langsiktige læringsmål for den enkelte elev 

� Hva vil eleven ha nytte av etter endt videregående 

opplæring? 

- Mestring:  

o Elevene skal oppleve glede og stolthet over å mestre tillærte 

ferdigheter 

- Livskvalitet:  

o Elevene skal oppleve en hverdag fylt av glede, respekt og ansvarlige 

voksne 

Haukåsen skole tilbyr aktiviteter etter skole tid (AKS) til alle våre elever! AKS 

er et tilbud som holder åpent i skoleferier, samt planleggingsdager! 

Haukåsen skole har ergoterapeuter, logopeder og fysioterapeuter som arbeider 

med elevene og veileder klassepersonell 

Haukåsen skole har sanserom, mat- og helse rom, atriet (innendørs skolegård), 

gymsal og svømmehall  

 

 


