28. juni 2013

Organisering af hjælp til elever med faglige, sociale og/eller personlige udfordringer
På Kolind Skole (KC) har vi organiseret vores støtte således, at den fremstår som et dynamisk tilbud til
de elever, som har behov for faglig, social eller/og personlig støtte i kortere eller længere tid.
En elev eller en gruppe elever kan få støtte på flere forskellige måder. Dels kan der være tale om støtte,
som gives på baggrund af udredning fra PPR, og dels kan der være tale om støtte, som er søgt gennem
skolens kompetencecenter.
Kompetencecenterudvalget består af fem medlemmer: en AKT-lærer, en læsevejleder, en skolepædagog og to ledelsesrepræsentanter.
På baggrund af en LP1 udarbejdet på den enkelte elev eller en gruppe af elever, sende læreren en motiveret ansøgning (elektronisk) til kompetencecentret, som efterfølgende tildeler ansøgeren de resurser,
som dels giver mening ift. ansøgningen og dels tager udgangspunkt i den samlede resursepulje.
I kompetencecentret kan vi tilbyde hjælp til både elever og lærere:
- læsevejleder, vejledning til lærere, forældre og elever
- læseløft
- VAKS
- matematikløft
- matematikvejledning til lærere, elever, forældre
- AKT, som observation af enkeltelever, grupper eller lærere, som vejledning til lærere eller som støtte
og vejledning til lærere
- udeskole
- Familieklasse for forældre og elever
- skilsmissegruppe for skilsmisseramte elever
- samtaler med skolepædagog om trivsel, konfliktløsning, grænser, etc.
- motorisk træning
- inklusionsmedarbejderen kan tilbyde hjælp til at organisere undervisningsdifferentiering
1

LP står for læringsmiljø og pædagogisk analyse. At udarbejde en LP betyder, at lærerne udarbejder en pædagogisk analyse
af den enkelte elev/en gruppe elever med afsæt i de problemstillinger som læreren oplever værende tilstede i læringsmiljøet.
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Hjælp og støtte bliver tildelt for en periode. Efter perioden evalueres, og der sættes nye mål. Derefter
tages der stilling til, om det giver mening med forsat hjælp og støtte for en ny en periode.
Birgit Smedegaard
Skoleleder
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