Dette betyder i praksis, at
LAKT-teamet arbejder på

Ressourcecenter

•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 og bekæmpe mobning
•At yde konsultativ bistand i forhold til kompeten-

LAKT

ceudvikling i samarbejde med PPR.

Procedure for henvendelse

Inklusion

Familieklasse

Supplerende
undervisning

Mentorordning

Læsetilbud

Er der ønske om en indsats fra Ressourcecenteret
udfyldes ”Internt ansøgningsskema til ressourcecentret” (se under ”Værktøjer” på Personale-intra). Ansøgningen vil blive behandlet på først
kommende ressourcecentermøde.
LAKT-teamet i Ressourcecenteret har en nødtelefon,
hvis der opstår behov for akuthjælp - tlf. 24 97 90 83

Personalet
Personalet består af både lærere og pædagoger, der
står for den daglige supplerende undervisning og
LAKT-opgaver.

Bogense Skole
Gyldensteensvej 2
5400 Bogense
Tlf.: 64 82 87 17

Bogense
Skole

Formål

Supplerende undervisning

Formålet med Ressourcecenteret (RC) er at støtte,
hjælpe og vejlede de elever på Bogense Skole, som
er udfordret i forhold til faglige, sociale eller personlige kompetencer således at de får størst muligt
udbytte af deres skolegang både fagligt og socialt.
Det er ligeledes formålet at kunne agere som et
ressourcecenter for både elever, personale og forældre i forhold til trivsel, supplerende undervisning
og inklusion.

Den supplerende undervisning tilbydes primært i
dansk og matematik.

Tilbud i Ressourcecenteret
Ressourcecenteret har en lang række forskellige
tilbud, der kan benyttes efter behov. Tilbudene tilrettelægges fleksibelt, og der evalueres jævnligt på
igangsatte tiltag for at sikre at ressourcerne hele
tiden bliver udnyttet bedst muligt.
Der arbejdes overordnet på to fronter – den supplerende undervisning og LAKT opgaver, som efter
behov kan supplere hinanden eller fungere uafhængigt af hinanden.
Der oprettets desuden Familieklasser efter behov
(se folder på intra)

•At deltage i skole-hjem-samtaler
•At udarbejde individuelle undervisningsplaner
•At være opsøgende i forbindelse med den daglige
undervisning i klasserne

Undervisningen kan foregå som:

•Eneundervisning
•På små hold
•I klassen
Undervisningen planlægges så den i videst muligt
omfang understøtter klassens daglige arbejde.
I dansk tilbydes:

•Læsehold
•Læsekurser
•Opfølgning på It-rygsæk
•Stavekurser
•Støtte i forhold til den daglige undervisning.
•Kurser for børn med dansk som 2. sprog
•Vaks-kurser
I matematik tilbydes:

•Støtte i klassen
•Kurser i diverse emner
Opgaver for lærerene i den supplerende
undervisning:

•At holde fokus på læsning som Bogense Skoles
indsatsområde

•At afvikle klasselæseprøver
•At forberede og holde læsekonferencer sammen
med skolens ledelse

•At vejlede i forbindelse med klasselæseprøver
•At tage individuelle prøver
•At vejlede børn med dansk som 2. sprog
•At sparre med personalet omkring den faglige
undervisning

•At deltage i afdelingsmøder én gang hver måned

•At kompetence udvikle med andre skoler i læsevejledernetværk

Eksempler på LAKT opgaver:

•At yde rådgivning, vejledning og støtte til elever,
personale og team, så flere elever kan inkluderes/udsluses i Bogense Skoles almenklasser

•At støtte og observere elever i klasser på 0. – 9.
årgang

•At undervise i Pusterumsklassen – det kommunale LAKT-tilbud

•At vejlede i forbindelse med klasseledelse
•At arrangere sociale træningsforløb og trivselsundersøgelser

•At deltage i skole/hjem-samtaler, på ture og
lejrskoler

•At sparre med personale og deltage fast på afdelingsmøder én gang om måneden

•At samarbejde med børnehaver/SFO om kommende elever

•At kompetenceudvikle med andre skoler
(LAKT-netværk)

•At støtte og vejlede nyansatte lærere/pædagoger. (Mentorordning)

