Hvad er AKT?

Hvem er AKT – Vejledere

Udgangspunktet for AKT –
vejlederens arbejde er en
tankegang om at alle elever
har ressourcer og potentiale
til at udvikle sig, hvis de får
den rette støtte og hjælp til
at skabe relationer.
For at AKT arbejdet skal
kunne lykkedes, er det vigtigt at arbejdet finder sted i
den sammenhæng / kontekst, der danner ramme for
samværet. Uanset hvilken
baggrund vanskelighederne
har, afhænger elevens forsatte udvikling og trivsel af
de relationer, der opstår mellem eleverne indbyrdes og
med de voksne i skolen.
Derudover er forældrenes
medansvar for såvel eget
barn som hele klassens trivsel et grundlæggende vilkår
for videre udvikling og læring.
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Henvendelse
Ønsker I at komme i kontakt med skolens AKT – vejledere eller få yderligere information er I velkomne til at kontakte:




Jeres barns klasselærer
Skolens ledelse
Eller direkte til AKT – vejlederne

A Adfærd
K Kontakt
T Trivsel

Trivsel, læring, selvværd
og social kompetence er
nøglebegreber i forhold
til dit barns udvikling
og skolegang.

Skolen 99173350
Karin. V 30616846
Helle. Y 22314385
Nors skole
99173350

Hvem har glæde af AKT?







Elever som har svært
ved at skabe gode relationer og være en del af
fællesskabet.

Hvordan får man AKT?



Forældre kan henvende sig til
skolens ledelse eller til
AKT-vejlederen, hvis de gerne
vil have hjælp til deres barn.



Eleven kan henvende sig direkte til en AKT -vejleder eller
til kontoret.



Klassekammerater kan henvende sig til en AKT- vejleder,
hvis de mener, deres ven har
brug for hjælp.

Elever der har det svært
med sig selv.
Elever som har svært
ved at få nok ud af undervisningen.


Klasselæreren / andre fagpersoner kan henvende sig ang.
en enkelt elev, en gruppe eller
hele klasser.



Skolens ledelse kan henvende
sig til AKT -vejlederen med en
opgave.



Det er dog altid skolens leder,
der afgør hvilke opgaver
AKT-vejlederen skal have.

Hvad er AKT?

AKT – arbejdet sætter et anerkendende og ressourceorienteret fokus på elever, der i skolen
har en adfærd, som giver dem
vanskeligheder i kontakten
med andre elever og voksne,
og som dermed påvirker deres
egen og andres trivsel samt
læring og udviklingsmuligheder.
På Nors skole varetages
AKT – arbejdet af 2 AKT vejledere.

