
Foreldreuttalelser: 

”På avdelingen er det tilrettelagt den enkelte 

elev. Teamjobbing gir oss som foreldre en 

trygghet, vi blir godt kjent, og det er gode 

rutiner. Personalet ser muligheter og lager 

gode løsinger for elevene, samt er gode 

sparringspartnere for oss foreldre. Avdelingen 

har gode lokaler, med rom for kjærlighet og 

omsorg. De er oppdaterte på tekniske 

hjelpemidler, og har generelt skoledager med 

godt innhold. Elevene får vært mye ute i frisk 

luft, og personalet tar alle utfordringer på 

strak arm! Vi som foreldre merker lite av 

utfordringene som oppstår underveis, for 

eksempel ved drosjekjøring og oppstart.”  

- Foreldre til jente 13 år. 

 

 

For oss som foreldre, betyr 

spes.ped.avdelingen ved Lunden skolen at 

datteren vår får en tilrettelagt og meningsfull 

skolehverdag. Hun stortrives sammen med 

de andre barna og de ansatte på avdelingen. 

Det gode og helhetlige tilbudet betyr svært 

mye for oss i vår hverdag!”  

- Mor til jente 11 år. 

 
 

 
 
Les mer og ta gjerne kontakt: 
 
http://www.hamar.kommune.no/
category1024.html 
 
Besøksadresse:  
Midtvangveien 567  
2324 Vang H. 
 
Tlf: 62 56 35 50/-53 

         LUNDEN SKOLE 
 

 

ELEVER VED 

SPESIALPEDAGOGISK 

AVDELING SKAL OPPLEVE 

EN SKOLEHVERDAG DER 

DET ER FOKUS PÅ 

GRUNNLEGGENDE 

MENNESKERETTIGHETER 

OG MESTRING UT FRA 

SINE FORUTSETNINGER 

 
 

 

 
Her hører alle til!



Skolen ligger i landlige omgivelser i Øvre 

Vang. Vi har et unikt uteområde med både 

gapahuk og lavvo i skogen rundt, samt flere, 

fine lekeplasser.  

Lunden skole har en stor og veletablert 

spesialpedagogisk avdeling, hvor 

undervisning og aktivitet tilrettelegges den 

enkeltes forutsetninger og behov. 

Avdelingen gir tilbud til alle elever med 

særskilte behov i Hamar kommune. 

Alle elever på avdelingen skal få oppleve: 

 Å ha god livskvalitet 

 Å treffe egne valg  

 Å mestre ulike oppgaver/aktiviteter 

 Å bestemme over daglige gjøremål 

 Fravær av tvang 

 Rett til å være seg selv 

 Rett til privatliv 

Disse punktene har utgangspunkt i FN`s 

konvensjon om like rettigheter for 

mennesker med nedsatt funksjonsevne.  

Personalet: 

Personalet ved Lunden skole består av faglig 

oppdaterte lærere, spesialpedagoger, 

fagarbeidere og assistenter. Vi ønsker alle 

det beste for ditt barn, og jobber hardt for å 

tilby meningsfylte og varierte aktiviteter, 

som gir mestringsfølelse! 

Tilrettelegging og tilhørighet: 

Alle elevene ved spesialpedagogisk avdeling 

har tilhørighet på sitt alderstrinn i skolen. 

Den enkelte elevs behov og forutsetninger 

avgjør hvilken grad den fysiske tilhørigheten 

skal ha. All spesialundervisning foregår i 

klassen, mindre grupper eller 1:1, og er godt 

tilrettelagt den enkelte elevs interesser og 

utviklingspotensiale. Vi vektlegger trivsel, 

og legger til rette for at elevene daglig skal 

ha opplevelser som stimulerer de ulike 

sansene. Gjennom tilpassede aktiviteter 

skapes mestring og læring i det daglige! 

Tilbud/Aktiviteter: 

- Klasseaktiviteter  

-1:1 spesialundervisning  

- Turer i nærmiljøet 

- Motorisk trening 

- Sansestimulering 

- Musikk 

- Vannaktivitet og svømming 

- Terapiriding 

- Leirskole 

- Aktivitetsdager m/bl.a. 

hundekjøring, gårdsbesøk, 

vinteraktiviteter.  

 

 Tverrfaglig samarbeid: 

Det jobbes mye tverrfaglig, og vi 

har et tett samarbeid med instanser 

som; fysioterapeuter, 

ergoterapeuter, HIPPT, 

barnehabiliteringstjenesten, Statlig 

Pedagogisk støttesystem, 

logopeder, hjelpemiddelsentralen, 

Naturskolen m.m. 

 

 

Øyestyring av datamaskin/Tobii 

     

Motorisk trening på matte og i ståstativ 

 

Valg av mat/drikke 


