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Avdeling for tilrettelagt opplæring ved Asker videregående
skole

Dette er oss!

Asker videregående skole gir tilbud i 2- og 4-eleversgrupper.
Avdelingen er knyttet opp mot utdanningsprogrammet idrettsfag.
Undervisningen er organisert for elever med
tilretteleggingsbehov av varierende grad. Vi vil forberede
elevene til et selvstendig liv i arbeid og bosituasjon. Vi vil skape
en best mulig skolehverdag for elevene.

Asker videregående skole
Avdeling for tilrettelagt opplæring
Telefon: 66-90 72 40
Faks: 66-90 72 41

På tur ved Semsvannet

Vi er en liten avdeling og dette sammen med beliggenheten på skolen gjør
avdelingen oversiktlig og skaper en god og trygg hverdag for elevene.
De ansatte på vår avdeling har bred og god fagkompetanse. Vi har erfaring med
alt fra punktskrift, tegn til tale, atferdsvansker til generelle lærevansker.
Avdelingen er formelt tilknyttet idrettsfag og vi har tilbud i kroppsøving,
herunder: friluftsliv, svømming, ridning og tradisjonell kroppsøving.
I tillegg til de tradisjonelle fagene har vi også musikk, fys-mus, mat og helse,
kunst og håndverk, sansetrening. Vi jobber mye tverrfaglig i de fleste fag.
Hovedmålet for eleven er å bli mest mulig selvstendig i dagliglivets ferdigheter,
og i arbeidslivet etter endt videregående skole. Vi skreddersyr
undervisningsopplegg etter den enkelte elevs evner og forutsetninger, samtidig
som vi søker størst mulig integrering i det øvrige skolefellesskapet.
Flere av våre elever har også utplassering i bedrift. Vi har nært samarbeid med
NAKUHEL senteret i Asker. Der driver vi kafevirksomhet for allmenheten en dag
i uken. Vi har også elever utplassert i barnehage og DI bedrifter.

Vi har så langt vært flinke til å bidra med å skaffe elevene relevante jobber
etter endt utdanning.
I denne brosjyren kan du lese mer om våre forskjellige aktiviteter, elevene selv
har deltatt aktivt både i utforming og innhold.
Kunst og håndverk

En gang i uken har vi kunst og håndverk. Vi maler, tover, snekrer bare for å
nevne noe.
Friluftsliv

På vår avdeling har vi friluftsliv. Vi går mye på tur både sommer og vinter. Vi
bruker hovedsaklig nærområde vårt som rundt Semsvann og kyststiene. Vi aker
og går på ski om vinteren, og går turer ellers i året.

Vi vektlegger samspill med naturen, og naturen som matkilde. Vi lærer å tenne
bål, og studere det naturen har å by på i form av mat og opplevelser

Svømming

Vi svømmer en gang i uken på Risenga svømmehall. Der er det et stort basseng
som vi svømmer langt i og et terapi basseng som er veldig varmt. Det er fint å
svømme der.
Ridning

På avdelingen vår har vi tilbud om ridning. Vi rir en gang i uken. Vi pusser og
saler opp hestene selv, og har balanse og koordinasjons øvelser. Ridning er gøy!

Bryggerhuset

En dag i uken driver noen i klassen vår kafe på Bryggerhuset på Tveter gård.
Der steker vi sveler og lager boller. Vi selger også kaffe, te og brus. Vi har åpent
fra 10:00 til 13:00
Friluftsdag

Vi deltar i skolens felles arrangementer. Her er vi på skolens friluftsdag.

Di Bedriftservice

Jeg heter Jonatan, og en dag i uken jobber jeg på Di på Hvalstad. Der jobber jeg
med forskjellige ting. Vi får oppdrag fra bedrifter som f.eks å pakke og sortere
ting. Vi lager fiskeoppdrettsanlegg og reparerer Koss hodetelefoner. Vi reiser
også rundt å gjør hagearbeid. På fredager er det vafler eller frukt. Det er
hyggelige folk å jobbe sammen med.

Barnehage

Jeg heter Martin og jobber i barnehagen en gang i uken.
Jeg hjelper barna med av og på kledning. Jeg leser bøker sammen med
barna. Jeg leker masse med barna. Det er kjempe gøy å jobbe i
barnehage.
Det stedet der jeg jobber heter NAKUHEL barnehagen.

