Rummelighed

- skolepolitikkens fokusområde 6:

Børn og unge har krav på at modtage et kvalificeret læringstilbud i lokalmiljøet.
Derfor skal skolen arbejde målrettet med udvikling af:
• inkluderende læringsmiljøer
• vidensdeling, kompetenceudvikling og efteruddannelse, så skolens personale har relevante kompetencer til at rumme skolens børn og unge

Specialpædagogisk bistand
1 Skolen har K-møder med dagsorden og referat med handlingsplan

Status: Gør vi det?

Hvor vigtigt er det for os?

Specialpædagogisk bistand
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3 Teamet* udarbejder individuelle undervisningsplaner
4 følger op på møderne

Kvalitetskategorier
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2 Skolens ledelse deltager i møder vedrørende specialpædagogisk bistand og sikrer opfølgning
Skolens ledelse deltager i netværksmøder og tværfaglige møder om børn med særlig behov og
* Skolens team for specialpædagogisk bistand

AKT (Adfærd, Kontakt, Trivsel)
1 Lærere og pædagoger samarbejder med børnene om børnenes trivsel

Hvor vigtigt er det for os?
Status: Gør vi det?

2 Skolen har klassekonferencer på udvalgte klassetrin og efter behov
3 Skolen arbejder systematisk sammen med børnene om udvikling af klassens sociale kompetencer
4 Skolen har en handlingsplan for arbejdet med klasser, der har AKT-problemer

3

Undervisningsmiljø

2

1 Skolen undersøger elevernes undervisningsmiljø hvert andet år
Integrati
on

AKT

1

2 Skolebestyrelsen har udarbejdet principper vedrørende børnenes trivsel
3 Klasseteamet udarbejder fra årets start sociale fokuspunkter for klassen
I hver klasse udarbejdes årligt aktive regler for god adfærd i klassefællesskabet. Reglerne drøftes

4 og revideres jævnligt.

0

Inkluderende læringsmiljøer
1 Skolen har beskrevet det inkluderende læringsmiljø på skolen
2 Undervisningen tilrettelægges, så rammerne er tydelige og forudsigelige for alle i klassen
3 Klassens fysiske rammer tilgodeser børn med særlige behov
Skolens plan for inkluderende læringsmiljø bygger på værdierne i Den sammenhængende Børne-

Inklusion

Undervis
ningsmilj
ø

4 og ungepolitik

Børn med anden etnisk baggrund (integrationspolitik)
1 Skolen har en plan for, hvordan den modtager børn, der har anden baggrund end dansk
Kommentar/vurdering:
Niveau 2. Se kvalitetsrapport.

Læsevejlederen undersøger to gange om året den sproglige udvikling for børn, der modtager

2 undervisning i dansk som andetsprog
3 Skolen har en særlig plan for samarbejdet med familier for børn med anden etnisk baggrund

Skolen samarbejder ubesværet med afdelinger, PPR og socialrådgivere om inddragelse af forældre

4 med anden etnisk baggrund i skolens fællesskab

