Plan for arbejdet med styrkelse af almenområdet 2020-21
Nr.

1

2

Aktivitet

Bemærkninger


Reduktion af antallet af
tilbud gennem
afskaffelse af
startstøtte og
prøveordninger.



Takstbetaling for alle
visitationer, herunder
ved overgang fra
dagtilbud (Undtaget
dog børn, der er
anbragt uden for
hjemmet med et
ledsagende
specialtilbud).
Reduktion af diff.
takstniv. til 2 for
specialklasserne og 2
for specialskolen.
Takstreduktion for de
dyreste elever på
Fjordskolen.
Aktivitetsfinansiering af
A-klasser, Akutklassen
og Slusen

Prøveordning og
startstøtte

Takster





3

Gentænkning af
tilbudsvifte





Taleklasse
Ungdomsskolens tilbud
M.m.



Sammensætning af
visitationsudvalg og
fordelingsudvalg.
Styrket brug af
visitations- og
indsatsskema - enhver
indstilling til visitation
er også en evaluering
af det forudgående
arbejde. Alle
muligheder for, at alle
elever kan få et tilbud
så tæt på
almenområdet som
muligt, skal altid
undersøges.
Løbende - f.eks.
halvårlige - møder hvor almenskolen og
specialtilbuddet følger
op på, hvad der går
fremad, og hvordan
tilknytningen til
almenområdet kan
øges, hvor det giver
mening.



4

Visitation


Tovholder/
Arbejdsgruppe

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Juni

Nr.

Aktivitet

Bemærkninger





5

Tydelig retning



6

Øget fokus på udslusning
fra specialtilbud

7

Færre børn segregeres
ved skolestarten

8

Samling af
støttefunktioner under
PPR

9

Pædagogisk fokus i PPR

Deling af erfaringer
med overgange og
udslusnings-tiltag fra
specialforanstaltninger



Styrket
inklusionssamarbejde
mellem dagtilbud og
skole



Samling af
støttefunktioner og
klare retningslinjer for,
hvilke specialister, der
bringes i spil, hvornår



Styrkelse af det pæd.
fokus i PPR gennem et
mere konsultativt PPR,
som kommer ud i
klasserne og observerer
og giver sparring.
Forventningsafstemning
om træk på PPRressourcer og
konvertering til
konsultativ bistand.



10

Ensartede PPV’er i PPR



Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Sammentænkning af de
2 hidtidige strategier.
Kontinuerlig kultur- og
dialogindsats og deling
af gode erfaringer med
inklusion.
Fælles forståelse af
inklusion forstået som:
når læringsfællesskabet
tilrettelægges, så
elever, der har brug for
støtte, kan blive ved
med at være en del af
almenskolen.
Italesættelse +
opfølgning på bl.a.
ledermøder, i
kvalitetsrapport.





Tovholder/
Arbejdsgruppe

Mere ensartede og
tydelige PPV'er på
tværs af psykologerne i
PPR.
De konkrete og
handlingsanvisende
anbefalinger til,
hvordan skolen kan
arbejde med
læringsmiljøet, skal
styrkes i PPV'erne.

Der kan ske justeringer i planen undervejs i processen
Styregruppen
Arbejdsgruppe
Implementering i praksis (Skolerne, PPR, dagtilbud)

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Juni

