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Glamsbjerg Friskoles støttecenter. 

 

Skolens støtteundervisning tager udgangspunkt i Friskolelovens § 3 og foregår i samarbejde med PPR, As-

sens kommune. 

Skolen får som en del af statstilskuddet midler til inklusionsundervisning, og søger derudover i samarbejde 

med Åse Schmidt, PPR, Assens Kommune om midler til specialundervisning i SU-styrelsen 

Inklusionsmidlerne er beregnet til børn, der har brug for hjælp i begrænset omfang for at følge den daglige 

undervisning i klassen - f.eks. et læseløft.  

Kommentarer: Midlerne er begrænsede, så der skal ofte foretages en prioritering, og det er vigtigt at være 

opmærksom på, at denne prioritering foretages af skolen. PPR kan i dette regi være sparringspartner for 

skole og forældre, men kompetencen ligger hos skolen. 

 

SPS-midlerne er beregnet til de børn, der har brug for meget hjælp - mere end 12 lektioner om ugen - 

(egentlig specialundervisning) for at følge undervisningen i klassen. Midlerne bevilliges af SU-styrelsen på 

baggrund af ansøgninger fra skolen. 

Kommentarer: 

Modsat inklusionsmidlerne ligger kompetencen her hos PPR/SU styrelsen.  

Ansøgning for hvert enkelt barn foregår ved, at skolen inden 1. februar indsender ansøgninger attesteret af 

PPR (Åse Schmidt) til SU-styrelsen. 

SU-styrelsen melder tilbage til skolen i løbet af juni om bevillingernes størrelse. 

Midlerne søges til det enkelte barn og skal derfor også udmøntes på det enkelte barn. 

 

 De tildelte midler udmøntes på forskellig måde: 

 Specialundervisning – individuelt eller på hold.   

 Læseløft på hold 

 Matematikløft på hold  

 Som friskole foregår undervisningen i visse perioder, hvor arbejdsformerne er andeledes – f.eks. et 

10 dags musikalsk fællesprojekt for hele skolen. I disse perioder tildeler vi støtte og specialundervis-

ning efter konkret vurdering. 

 Glamsbjerg Friskole er lektiefri fra 0. - 6. kl. og derfor har vi besluttet at prioritere eleverne fra sko-

lestart til 6. klasse. Effekten af støtteundervinsingen er selvsagt størst for de mindre elever, og der-

udover giver den kombinerede skole mulighed for, at eleverne i overbygningen periodevis kan del-

tage i lektiecafeen i enten friskolen eller efterskolen. 

Vi kan konstatere, at vi aldrig har skoletrætte elever og mener derfor, at nærværende model er vel-

fungerende for vores skole. 

 

Det daglige arbejde i skolens støttecenter varetages af skolens specialundervisningskoordinator i henhold 

til følgende arbejdsbeskrivelse: 

 Overordnet koordinere al undervisning af børn med særlige behov og vanskeligheder i samar-
bejde med forstandere. 

 Møder med forstanderen foregår 2 gange om måneden, samt efter behov. 



 Indsamle, registrere og viderebringe elevoplysninger fra lærere og forældre om vanskeligheder, 
der kræver særlig opmærksomhed og støtte. 

 Tilrettelægge møder med klasselærere og specialundervisningslærere for at vurdere den enkelte 
elevs behov og søge den bedst mulige udnyttelse af de tildelte ressourcer. 

 Samarbejde med PPR og tilrettelægge konsultative møde mellem klasselærere og PPR. 

 Tilrettelægge møder i specialundervisningsteamet for at diskutere de enkelte børn, undervisnin-
gens tilrettelæggelse og specialpædagogiske problemstillinger. 

 Deltage i møder og samarbejde med forældre og klasselærer /specialunder-visningslærer om 
form og indhold af den planlagte specialundervisning. 

 Sikre at der udarbejdes elevhandleplaner og statusrapporter og sikre at indsatsen løbende evalu-
eres. 

 Udarbejde forslag til timetal og arbejdsperiode for den enkelte elev. 

 

Årsplan for arbejdet i støttecentret 

 Arbejdet i støttecentret er delt i 3 perioder: 

1. periode uge 34-47 

2. periode uge 48-11 

3. periode uge 12-25  

 

 Perioderne evalureres løbene således at der er mulighed for at justere efter elevernes aktuelle sta-

tus. For specialundervisningseleverne vurderes om tilbuddet er optimalt og for inklusionseleverne 

vurderes hvem der skal deltage i næste periodes aktiviteter. 

 

 Der lægges fra skoleårets start en årsplan for de forskellige aktiviteter således at der er taget højde 

for anderledes aktiviteter som lejrskole, det store årlige musikalske fællesprojekt og omlagt under-

visning i de enkelte afdelinger. 

 

 Ved start på en ny periode orienteres forældre og kolleger om periodens indhold 

 

 Der føres en særskilt protokol over inklusions og specialundervisningslektioner. 
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