AKT på Hærvejsskolen
Hærvejsskolen har en lang tradition for arbejde med AKT (Adfærd, Kontakt, Trivsel). Vi sørger
løbende for, at vores AKT-medarbejdere uddannes, så de kan håndtere de vigtige opgaver
omkring børn og unge med udfordringer i forhold til adfærd, kontakt og trivsel.
Børn, unge, forældre og kolleger har mulighed for at få hjælp fra en AKT-lærer, hvis barnet
eller den unge drøftes i skolens specialpædagogiske teams. I de specialpædagogiske teams
sidder afdelingsleder, PPR-psykolog, distriktsvejleder, læsevejleder og AKT-vejleder. Forældrene orienteres altid, inden deres barn drøftes i det specialpædagogiske team – og barnets/den
unges klasselærer/primærlærer deltager i drøftelsen.
Tilbuddene om AKT kan variere – men herunder ses de mest almindelige brugte AKT-tilbud.
Udover disse konkrete tilbud, er AKT-lærerne aktive i deres afdelinger i forhold til vejledning af
deres kolleger – samt i det almindelige arbejde med at fremme trivslen for eleverne.
Indskolingen - Martin Bahn Jacobsen (MBJ), Vinni Atzen (VJ) og Dorthe Jacobsen (DJ)
Arbejde med grupper:
Trivselsgruppe
Sorggruppe
Skilsmissegruppe
Skyggegruppe
Enesamtaler
CHIPS-test af 1. årgang samt løbende. Efter CHIPS-test er der samtaler mellem AKT-lærer og
klasselærer.
Mellemtrin - Pernille Henningsen (PT)
Arbejde med grupper:
Drengegruppe
Pigegruppe
Skilsmissegruppe
Stillegrupper
Sorggruppe
Enesamtaler
CHIPS-test af 4. årgang samt løbende. Efter CHIPS-test er der samtaler med AKT-lærer og
klasselærer.
Overbygning – Lars Hvass (LH) og Anita Fyhn (AF)
Arbejde med grupper:
Skilsmissegrupper
Stillepigegruppe
Stilledrengegruppe
Skyggegruppe / Sorggruppe
Trivselsgruppe for drenge
Enesamtaler

CHIPS-test efter behov. Efter CHIPS-test er der samtaler og/eller orientering mellem AKTlærer og primærlærere.
Overgange
Aftaler mellem 3. og 4.:
- Besøg af mellemtrins-AKT-lærer i AKT-grupperne i indskolingen et par gange efter jul.
- Overleveringsmøde mellem AKT-lærerne fra indskoling og mellemtrin omkring 1. april.
- Deltagelse i møde om elever med særlige behov sammen med ledelse og PPR. Sidst i
maj.
Aftaler mellem 6. og 7.:
- Besøg af overbygnings-AKT-lærer i AKT-grupperne i indskolingen. Et par gange efter
jul.
- Overleveringsmøde mellem AKT-lærerne fra mellemtrin og overbygning i maj.
- Deltagelse i klasselæreroverlevering sidst i april sammen med ledelse og trivselslærere
for 7. årgang.

