
TEMA: Bedre læringsmiljø 
 
Status: (hvad gør vi nu?) 
Tager udgangspunkt i det enkelte barn og dets forudsætninger for læring. 
Tilgodeser hvem af eleverne, der kan være sammen 
Arbejder med forskellige læringsstile 
Social træning er skemalagt 
Tilpasser de fysiske rammer børnenes behov eks: afskærmninger (visuelt, auditivt), høreværn 
Vi bruger hjælpemidler: æggeure, kommmunikationsmidler som TTT, Pech, øjenudpegningspc, 
Vi bruger visuel struktur, som Bordmaker, billeder, konkreter 
Vi arbejder målrettet med inklusion i gruppen, skolen og det omkringliggende samfund. 
Vi arbejder bevidst med anerkendende tilgang 
Vi sender elever i praktik/brobygning 
Struktur 
Mere plads og faglokaler 
Exit-strategier 
Individuelle udfordringer 
Elever skal præsenteres for forskelligheder 
Pædagogik skal være for elevens skyld ikke for personalets 
Sammenhænge mellem læringsmiljøerne 
Nogle grupper har en stimulifattig indretning og en stram struktur, hvor der går elever som har brug 

for det. Andre grupper har en løsere struktur, hvor eleverne tåler skift og udefra påvirkninger bedre. 

Der tages generelt udgangspunkt i de enkelte elevers behov. Der er undervisning og 

læringsmiljøer på tværs af grupperne, fx musik og idræt, hvor elever fra forskellige grupper samles. 

Visuelle skemaer viser tydeligt dagens opbygning for både børn og voksne. 
 
 
Visionen: (drømme om det vi godt kunne tænke os) 
At skabe et helhedstilbud for børnene, med fælles udviklingsmål, hvor hele netværket er involveret, 
forældre, lærere, pædagoger, psykologer, talepædagoger, fys, aflastning, samt eleverne selv i det 
omfang, de kan magte det. 
Overgang fra indskoling - mellemgr-unge skal organiseres med besøgsordninger. 
At eleverne tilbydes fag/aktiviteter, der er tilpasset den enkelte - fag, som teamet ikke selv kan 
dække søges dækket af andet team. 
Trivsel for elever og personale. 
Mulighed for mere fleksibilitet i arrangementer med længere læringsmål fx forløb om dyr med 
besøg på bondegård flere gange årligt.  
Rideundervisning. 
Ressourcer. 
Inspiration udefra i form af gæstelærere. 
Differentiering. 
 
 
Handling: (realistiske mål) 
Mere fokus på exit-strategier 
Praktik 
Flere pædagogiske debatter (teammøder, lærermøder, SFO-møder, udviklingsmøder) 

Netværksmøder, efter behov, ud fra den enkelte familie og barnet, men hvor vi lægger vægt på de 

fælles mål 



Børnesamtaler.  

Omlægning af skoledag.  

Flytte undervisningen ud af huset en dag om ugen. 

Gæstelærere som input.  

Kursus for elever. 

Elever ud af huset.  

Kultur udveksling. 

Temaer og læring på tværs af grupperne både i skole og SFO.  

Ungdomsmiljøer for alle elever, også dem, der ikke går i en ungegruppe. 

 


