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”Alle kan”

”Vi har alle ét udgangspunkt,
men udgangspunktet er ikke
samme sted.
Når vi bliver søsat, er det
vigtigt, hvem vi har til at
hjælpe/støtte os, så vi ikke
sejler ud af sejlrenden.”
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Adfærd
Kontakt
Trivsel

AKT
Hvad er AKT?

Hvordan foregår AKT?


En samtale mellem en enkelt elev
og en AKT-vejleder.



En samtale med en gruppe elever
og en AKT-vejleder.



Støtte og vejledning til lærere og
elever i en klasse, så alle får det
godt.

Adfærd— måden vi opfører os på.
Kontakt—måden vi er sammen på.
Trivsel—hvordan vi har det.

God trivsel er nødvendig for at lære.

De børn, der får kontakt med AKT,
har ofte vanskeligheder indenfor et
eller flere af ovenstående områder.

Hvem har glæde af AKT?






Elever som har svært ved at få
nok ud af undervisningen.
Elever som har svært ved at skabe
gode kammeratskaber og være en
del af en gruppe. (Relationer)
Elever som har det svært. (Trivsel)

Kontakt og henvendelse
Ønsker du at vide mere eller at
komme i kontakt med skolens
AKT-lærere, kan følgende personer kontaktes:
Johannes Nicolajsen - Skoleleder
Bente Holm - AKT-vejleder
Trine Eriksen - AKT-vejleder
Trine Ritter - AKT-vejleder

Hvordan kontakter man
AKT?


Eleven kan henvende sig direkte
til en AKT-vejleder eller kontoret.



Kammerater kan henvende sig til
en AKT-vejleder, hvis de mener,
deres ven har brug for hjælp.



Klasselæreren/andre lærere kan
henvende sig ang. en enkelt elev,
en gruppe eller hele klassen.



Skolens ledelse kan henvende sig
til AKT-vejlederen med en opgave.



Forældre kan henvende sig til skolens ledelse eller til AKT-vejleder,
hvis de gerne vil have hjælp til deres barn.

(Det er dog skolens leder der afgør,
hvilke opgaver AKT-vejlederen skal
have)

Du kan enten skrive en besked til
os i ElevIntra / ForældreIntra
eller
ringe til skolens kontor og lægge
en besked hos sekretæren, så
kontakter vi dig.
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