AKT på Humlehøj-Skolen
Forældreinformation

Adfærd, Kontakt og Trivsel

AKT
AKT står for Adfærd, Kontakt og Trivsel.
AKT-teamet
På Humlehøj-Skolen har vi et AKT-team, hvis opgave det er at hjælpe de
børn, der i skolen har en adfærd, som giver problemer i kontakten med
andre børn og voksne og derved truer barnets egen trivsel. Trivsel er en
forudsætning for udvikling og læring.
Støtte barnet
AKT-teamets hovedopgave er at støtte barnet. Ofte vil en AKT-indsats
starte med en observation i klassen. Idéen er ikke, at barnet fjernes fra
klassen, men at barnet, læreren, hjemmet og AKT-vejlederen hjælpes ad
med at finde den optimale vej for at højne barnets trivsel.
Barnets sociale færdigheder
Humlehøj-Skolen lægger stor vægt på, at alle vores elever udvikler sig i
et positivt fællesskab med deres klassekammerater. For at skabe de
bedste betingelser for at alle har mulighed for at trives og lære, gør vi på
skolen ofte brug at AKT-vejledere, der går med i klasserne. I samarbejde
med lærerne laver AKT-vejlederen sociale forløb med klasserne, hvor
der er fokus på leg, samarbejdsøvelser og samtaler. Når et sådan forløb
sættes i gang, betyder det ikke, at der er store problemer i en klasse,
men at klassens lærere vurderer, at klassen vil have godt af at arbejde
med de sociale færdigheder.

Formålet med AKT er:
 At styrke elevens trivsel og personlige udvikling
 At styrke relationerne
 At styrke klassens trivsel
 At imødegå vanskeligheder
Elevens vanskeligheder kan være i forhold til:
 Skolen
 Fritiden
 Kammerater
 Familie
Indsatsen kan relatere sig til:
 En enkelt elev
 Relationen mellem elev og lærer
 Grupper
 En hel klasse
Hvem kan henvende sig?

Elever

Lærere

Forældre
Hvordan?

Elever og forældre: Direkte til AKT-teamet eller igennem skolens
lærere eller ledelsen.

Når en AKT-indsats drejer sig om én eller flere navngivne elever, vil
forældrene altid blive informeret.

AKT-teamet på Humlehøj-Skolen:
Skolen:
Birgit Albers (lærer)
Olga Nielsen (lærer)
Claus Jørgensen (ungdomspædagog)

Skolens tlf. 88 72 43 77

