Skolens ledelse
Didaktisk leder

Ledelse af sup.
undervisning og
vejledning

Faglig indsatser ift.
dansk, matematik,
naturfag, dansk som
andet sprog
Indsamling af data
som benyttes til
beskrivelse af
indsatser

Udarbejder modeller
og SMART-mål samt
evalueringsformer

Sociale indsatser ift.
trivsel, læring og
udvikling for alle og
elever med særlige
behov
Indsamling af
beskrivelser og data
som grundlag for
forståelse af
problemer og udvikling
Udarbejder mål og
beskrivelser for
indsatser samt
kvalitative vurderinger

Ledelse af skolens
udvikling

Bidrage til skolens
generelle udvikling i
retning af aftale mål

Arbejdspunkterne
knytter hovedsageligt
an til undervisningen

Udarbejder
procedurer, strukturer
og systematikker der
understøtter
udviklingen.

Ledelse af
ressourcemøder

Der tilstræbes, at der
skabes sammenhæng
mellem forvaltningerne

Møder af afklarende
karakter for
medarbejderen.
Forskellige faglige
vurderinger
Sparring. Definering
og redefinering af
opgaver og løsning af
opgaver

Organisering af pædagogiske indsatser
Didaktisk leder

Sociale indsatser
AKT (adfærd, kontakt,
trivsel) indsatser
Indsatser som har afsæt i
elevernes trivsel og sociale
læring

Understøttende indsatser
Særlige indsatser, hvor der
bringes specialpædagoger
eller medarbejdere med
lignende kompetencer i
spil. Det kan også være
PPR, sagsbehandler eller
sundhedsplejen, der har
tidlige indsatser

Didaktisk leder er i
samarbejde med
afdelingslederne og
teamet tovholder på
mål og status

Status på sociale mål
– nye formuleres

Faglig vejledning
Primære opgaver er at
supervisere og vejlede
medarbejderne. Vejlederne
følger klassernes og elevers
faglige udvikling, afholder
klassekonferencer med
udgangspunkt i fx nationale
test

Hver 4. uge:
Overblik over
ressourcefordelingen og
vurdering af de
igangværende indsatser

Udførende indsatser
Holddeling, særlige
tilrettelagte forløb mm.
Særlige tilrettelagte faglige
forløb som fx læsekursus,
to-sprogsundervisning,
særlige kurser i faglige
temaer eller lign.

Didaktisk leder er i
samarbejde med
afdelingsledernes og
klassens team
tovholder på mål og
status

Didaktisk leder er i
samarbejde med
afdelingslederne og
teamet tovholder på
mål og status

Status på Pædagogiske
mål
– nye formuleres

Status på faglige mål
– nye formuleres

Ny visitation
•

Efter ressourceteamets møder hver 4. uge visiterer den didaktiske leder
indsatser alt efter, hvilke behov, der skal understøttes.

•

Der er fire forskellige måder at få ressourcer på:
a. understøttende forløb som fx specialpædagogisk bistand omkring
et barn, et hold eller en klasse.
b. udførende indsatser med flere voksne omkring klassen,
holddeling, støtteforanstaltninger eller lign. De støttende
indsatser følges med vejledning af medarbejderne
c. vejledning af medarbejderne om faglige og eller trivselsmæssige
udfordringer
d. Materialer i form af indretning eller undervisningsmidler

•

Der aftales mål, handleplaner og opfølgning på alle indsatser

Ressourcer Dragør Skole syd

Indsatser

Timer pr. uge

Timer pr. år

AKT vejledning

21 timer

840 timer

Inklusionslærer

19 timer

760 timer

Læsevejledning

26 timer

1040 timer

Matematik – og
naturfagsvejledning

13 timer

520 timer

I alt

79 timer

3160 timer

Ressourcer Dragør skole nord
Indsatser

Timer pr. uge

Timer pr. skoleår

AKT vejledning

30 timer

1200 timer

Inklusionspædagog

19 timer

760 timer

Læsevejledning

33 timer

1320 timer

Matematik- og
naturfagsvejledning

22 timer

880 timer

I alt

104 timer

4160 timer

Ressourcer St. Magleby skole

Indsatser

Timer pr. uge

Timer pr. år

AKT vejledning

23,5

940 timer

Dansk

Dansk som andet sprog

sprogscreening

36 timer

1440 timer

Læsevejledning

10 timer

400 timer

Matematik – støtte og
naturfagsvejledning

12,5 timer

496 timer

I alt

82 timer

3276 timer

