Pusterumsklassen

Formål

Undervisningen i Pusterumsklassen

”Vi er det, vi siger og gør”

Formålet med opholdet er at afdække/udvikle
elevens sociale kompetencer og samtidig undervise på det pågældende klassetrin i almindelige
skolefag, og så vidt muligt udsluse til alm. klasser.
Udgangspunktet er, at eleven, med støtte fra AKTteamet, skal udsluses til sin stamklasse. Udslusningen foregår i samarbejde med AKT-teamet,
klassens lærere, forældre og evt. andre relevante
personer.

Pusterumsklassen er speciel ved, at den har fokus
på at støtte og styrke elevernes sociale kompetencer og etablere positive relationer mellem elever
og lærere / pædagoger. Det er især relationen
mellem læreren og pædagogen og eleven, som er
forudsætningen for elevens udvikling og læring.
Både socialt og fagligt.

Pusterummet er en klasse med 6 elever under
AKT- centeret på Ny Bogense Skole.
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.

Pædagogikken
Pædagogikken bærer præg af høj grad af struktur,
forudsigelighed, tydelige voksne og fokus på det,
der virker.

I Pusterummet undervises der i mange praktiske
fag såsom; sløjd, svømning, formning, hjemkundskab og idræt. Vi lægger vægt på udeliv og ture ud
af huset.

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.

Målgruppe for Pusterumsklassen
• Elever er normalbegavede
• Elever fra normalklasser, der viser begyndende
eller direkte mangel på trivsel
• Elever visiteres fra førskolegruppen og til og
med 3. klasse
• Elever skal kunne udsluses til deres stamklasser
efter maks. 1½ år, eller overgå til andre tilbud
Eleverne visiteres til Pusterummet af visitationsudvalget i Nordfyns Kommune

Forældresamarbejde
I Pusterummet har vi et tæt forældresamarbejde,
hvilket vil sige, at vi bl.a. sætter os sammen med
forældrene og andre samarbejdspartnere ca. hver
anden måned (lidt hyppigere til at begynde med)
og snakker om, hvordan eleven udvikler sig, og
hvad vi skal have fælles fokus på.
Til hver elev er der udpeget en pusterumsmedarbejder som kontaktperson.

Pusterumsklassen

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.
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.

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

”Vi er det, vi siger og gør”

