Ny Bogense Skoles AKT center
”Vi er det, vi siger og gør”
AKT står for adfærd, kontakt, og trivsel

A

	står for begrebet adfærd, der på neutral måde
beskriver en persons adfærd, gøren og laden.
Begrebet anvendes bl.a. i forbindelse med
personens præstationer, evner, handlemåder,
opførsel og aktiviteter.

K

	står for begrebet kontakt, der beskriver personens sociale relationer. I forhold til skoleelever
tænkes der her på relationer både i skolen,
derhjemme og i fritiden. Kontakt og tilknytning til andre mennesker ses som vigtige
pædagogiske og udviklende faktorer.

T

	står for begrebet trivsel, der fortæller om
kvaliteten af en persons adfærd, kontakt og
kontaktforhold. Trivsel er en væsentlig forudsætning for udvikling og læring.

Mål
Vi arbejder for åbenhed, ærlighed, tillid og gensidig respekt i samarbejdet om at skabe trivsel og
læring for alle elever og personalegrupper på Ny
Bogense Skole.
Udvikling af social og personlig kompetence vil
være den centrale opgave og ofte en forudsætning
for at indlæring i mere boglig forstand vil kunne
finde sted.

Arbejdsområder
• At yde rådgivning, vejledning og støtte til
elever, personale og team, så flere elever kan
inkluderes i Ny Bogense Skoles normalklasser
• At støtte elever i 0. – 9. årgang
• At observere i klasser på 0. – 9. årgang
• At undervise i Pusterumsklassen – det kommunale tilbud
• At vurdere og gennemføre udslusning til normalklasser eller andre tilbud
• At gennemføre særlige undervisningstilbud til
enkelte elever
• At gennemføre særlig tilrettelagt støtte
• At arrangere sociale træningsforløb

Dette betyder i praksis, at AKT-centeret
arbejder på
• At afdække problemstillinger og finde frem til
handlemuligheder, således at elever i videst
muligt omfang kan blive i deres nære miljø
• At forebygge frem for at helbrede
• At være kulturskabende
• At skabe rum for trivsel og succesoplevelser for
alle både elever, forældre og personale
• At afhjælpe konflikter
• At bekæmpe mobning
• At yde konsultativ bistand i forhold til kompetenceudvikling i samarbejde med skolepsykolog

• At deltage i ture og lejrskoler
• At deltage i skole/hjem-samtaler
• At sparre med personale og deltage fast på
afdelingsmøder én gang om måneden
• At deltage i teammøder i alle afdelinger.
• At samarbejde med børnehaver om kommende
elever
• At kompetenceudvikle med andre skoler

Pædagogik
Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang, hvor
vi har fokus på det, der virker. Vi opfatter alle med
relation til eleven, som aktive medspillere i samarbejdet.
Vi tilstræber at være en naturlig del af klassen,
hvorved støtte til enkeltelever foregår som en
integreret del af undervisningen.

AKTCenter

Værdier
Værdisættet for, hvordan vi omgås hinanden, og
hvordan vi gerne vil kendetegnes af alle brugere af
Ny Bogense Skoles AKT-center, ser således ud:
• Glæde

Ny Bogense Skole

Vi arbejder bevidst med at bruge glæden konstruktivt, så alle får en god dag.
• Tryghed
Vi arbejder bevidst på at skabe tryghed i hverdagen for alle.
• Ordentlighed
Vi respekterer og anerkender forskellige holdninger
• Åbenhed for forandring
Vi arbejder bevidst på at være refleksive og
kritiske overfor egen praksis.
Procedure for henvendelse
Alle med relation til eleven har mulighed for at
henvende sig til AKT-centeret. Som udgangspunkt
skal 1. del af AKT-handleplanen udfyldes, og denne
danner grundlag for det videre samarbejde. AKThandleplanen kan downloades på Ny Bogense
Skoles intra.
Vi har en direkte linje, hvorpå vi kan tilkaldes i særlige situationer. Tlf.: 2497 9083
Personale
I AKT-afdelingen er ansat 3 pædagoger, Gitte
Bieler, Søren Henningsen og Lone Dibbern, og en
lærer Tomas Elsby, som deler opgaverne mellem
sig.
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”Vi er det, vi siger og gør”

