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AKT 1:
AKT 1 er et tilbud på Aars skole for børn med adfærds-, kontakt- og
trivselsproblematikker.
Vesthimmerlands kommune tilbyder AKT 1 på Aars skole. Dette sker i samarbejde
med kommunens CPP, (Center for psykologi og pædagogik) der har visitationsretten
sammen med skolens ledelse.
AKT 1 henvender sig til børn i alderen 6 – 9 år, svarende fra 0. Kl. – ca. 3. Kl. med
Adfærds-, Kontakt- og Trivselsproblemer (AKT). Disse børn reagerer ofte indad eller
udad. Et samvær med andre, - børn som voksne, kan være svært at fastholde og
udvikle.
Der undervises i 30 lektioner ugentlig. Undervisningen starter hver dag kl. 8.00.
Fritidsdelen lukker kl. 15.30 undtaget onsdag, hvor der lukkes kl. 15.00. Er der brug
for pasning inden skole, er det i samarbejde med skolens SFO.
Hver elev har sin egen arbejdsstation. Den er afskærmet med skillevægge, til
plakater, hjælpetavler m.m. Her hænger skema med undervisningslektioner og
dagsplan med materiale.
I samarbejde, elev/lærer/pæd. udarbejder klassen en såkaldt klassekontrakt. Denne
kontrakt indeholder faglige, sociale, enkelte og fælles emner.
Fællesskabet er en bærende værdi gennem dagen i AKT 1. Voksne og børn holder
pauser og spiser madpakker sammen. To lektioner ugentlig har eleverne
fællesundervisning sammen med AKT 2.
Vi holder pauser udendørs sammen med resten af skolens elever.
Undervisningen foregår i et miljø med fast struktur, der giver eleven, forudsigelighed
og tryghed. Personalet er gennemgående i skoledel og fritidsdel, og har derved
kendskab til det hele barn. Vi mener at omdrejningspunktet for al læring skal være
det enkelte barns personlige ressourcer. Derfor er det vigtigt at iagttagelser bliver
taget i flere og forskellige sammenhænge - fagligt som socialt. Hverdagen skal være
præget af gensidig respekt og tillid, der hænger sammen, og hver især hviler på
selvrespekt og selvtillid.
Det er tydeligt, at visse basale færdigheder kan få afgørende betydning for den
enkelte elevs evne og interesse for diverse emner og problematikker senere i livet.
Derfor arbejdes der med materiale, der er tilpasset den enkelte elevs niveau og
behov. Dette forsøger vi at gøre sådan, at eleverne bevarer deres naturlige
nysgerrighed og lyst til at udforske og lære, finde deres styrke og bringe dem
længst muligt. Der arbejdes frem mod alderssvarende niveau i folkeskolens fag.
Undervisningen varetages af såvel lærer som pædagog.

MÅL
Målet er, at eleven efter ophold i AKT 1 kan udsluses i en almen klasse. Når
eleven skal skifte klasse vil der være overlevering til de kommende
lærer/pædagoger.
Fritidsdel:
Børne- og skoleforvaltningen har besluttet, at fritidstilbuddet skal ses som et samlet
hele med undervisningen.
Ud over undervisningen, er det vigtigt at give eleverne nogle positive oplevelser om
eftermiddagen. Såsom fællesskab på tværs af alder, lege med andre end dem man
kender fra skoledel, spille spil, kravle i træer, spille bold, tegne, høre historie, bygge
med Lego osv. Herved har eleven mulighed for, at kunne spejle sig i andre børn og
styrke den sociale træning, hvilket sker i kendte rammer.
Fritidstilbuddet for Akt elever på Aars skole, er et tilbud der dækker fra Bh. Kl. til
6. Klasse. Fritidstilbuddet starter når skoledelen slutter.
Fritidsdelen slutter mandag, tirsdag, torsdag og fredag, kl. 15.30 og onsdag kl. 15.00,
hvis ikke andet er aftalt.
I AKT 1 er der dagligt tilbud om et stykke frugt til hver elev. Der vil desuden blive
tilbudt morgenmad.
Succeskriterier i AKT 1:
-Eleven får via strukturen og roen, motivationen og selvtillid til at lære og at ville
lære.
- Eleven bliver fagligt løftet samt opnår gode arbejdsvaner.
- Få eleven op på alderssvarende fagligt niveau.
- Eleven er i god trivsel og udvikling.
- Eleven har fået tillært sig nogle sociale kompetencer og har integreret dem i sin
adfærd.
- Eleven har lært metoder til konflikthåndtering - Eleven har opnået tillid til voksne.
- Eleven oplever gode relationer med voksne.
- Eleven har opnået gode lege- og kammeratskabsrelationer.
- Eleven har opnået en forståelse af sin livssituation.
- Eleven kan deltage i fritidsaktivitet (sport, spejder mm.).
- Eleven udsluses til normalskolen i det omfang der er hensigtsmæssigt i forhold til
elevens kompetencer og potentialer ud fra et helhedssyn.

Generelt for AKT:
Mindst 1 gang årligt, evalueres eleverne med observations rapporter, elevplaner og
test. Undervisningen tilrettelægges efter (IUP) Individuelle Undervisningsplaner, og
det pædagogiske efter Individuelle Handleplaner. Der er et udvidet
forældresamarbejde. Samarbejdet bygger på gensidig tillid og respekt, med fælles
ansvar for, elevens alsidige udvikling.
Der arbejdes i selvstyrende team. Det enkelte team planlægger selv indenfor de
givne rammer, hvornår man underviser, og hvornår man arbejder med andre opgaver
på skolen. Det vil sige, at læring ikke altid foregår på skolen men også "ude af huset".
Der afholdes team møder 1 gang ugentlig, hvor det enkelte barn evalueres. Det sker
for at sikre den optimale sammenhæng mellem undervisning og social træning. Hvis
der er behov for PPR og skolens ledelse indkaldes de også.

Konflikthåndtering/opfølgning:
Ved at fastholde eleverne på kravet om undervisning og overholdelse af de sociale
spilleregler i såvel skole- som fritidsdel, vil der opstå konflikter/problemer mellem
elever og voksne i AKT 1. Eventuelle konflikter i undervisningen eller fritidsdelen hvor
eleven eksempelvis nægter, at arbejde med de givne opgaver, kan medføre at eleven
må forlade undervisningen indtil konflikten er løst. Det er målet med løsningen af
konflikterne at eleven, med støtte, bliver i stand til at acceptere at konflikter og
problemer er en del af livet, og at alle handlinger har konsekvenser
(positive/negative), men at de kan løses, hvis man følger de handleanvisninger man får
af de voksne i AKT 1. Denne sociale træning foregår ved at eleven altid har mulighed
for at støtte sig til en voksen i de situationer, hvor det er svært at imødekomme de
sociale spilleregler og krav eleven bliver mødt med.
Konfliktsituationer kan ende i en magtanvendelse, hvis eleven bliver udadreagerende,
til fare for sig selv eller andre. I disse situationer er personalet nødt til at lave en
magtanvendelse. (Magtanvendelser udøves udelukkende i henhold til Børne- &
Skoleforvaltningens grundlæggende principper).
Efter en magtanvendelse vil forældrene altid blive kontaktet af personalet pr.
telefon eller ved afhentning. Derefter bliver der skrevet en magtanvendelse, som
bliver sendt hjem indenfor 7 dage, og denne skrivelse vil blive lagt i elevens mappe på
kontoret. Der bliver altid fulgt op og gennemgået enten med den enkelte elev eller
med hele gruppen. Efter en konflikt er det personalet i AKT 1, der vurderer om
eleven skal blive i skolen eller afhentes af forældrene.

Forældresamarbejde:
Forældresamarbejde foregår i AKT 1 via forældreintra, telefonisk,
aflevering/afhentning og årlige forældresamtaler.
Der skrives til forældre på intra ved fælles informationer f.eks. fødselsdage,
udflugter m.m. Vi bestræber os desuden på at skrive et ugentligt brev med
informationer om nogle af vores aktiviteter i løbet af ugen.
Forældre kan altid ringe til teamet på AKT 1´s klassetelefon nr. 40 42 51 89. Hvis
der ikke svares kan forældre altid kontakte skolens kontor, så vil klassens personale
altid ringe tilbage.
Forældreintra:
På skolens hjemmeside, kan man som forældre få adgang til skolens intra net. For at
blive oprettet skal man henvende sig til kontoret. Her er der bl.a. mulighed for at
kontakte klassens personale, forældrebreve, kalender m.m. På intra bliver der
løbende lagt billeder ind af de forskellige aktiviteter, der finder sted i AKT 1.
Taxa:
Flere af eleverne kommer med taxa til og fra skole. Det er forældrene, der selv laver
aftaler med taxaselskabet for hente/ afleveringstider – HUSK at ændringer skal
foretages med min 14 dages varsel (se tlf nr på taxasedlen) Ved skoleændringer
ænder vi taxakørsel eks ved ture ud af huset. Personalet i AKT 1 følger eleverne til
bussen ved Aars skole. Men ikke ved NT - busser.

Personale i AKT 1

Klasselærer:
Jesper Pedersen (JPE)
E-mail: jpe@vesthimmerland.dk

Pædagog:
Lone Binderup Sander (LBS)
E-mail: lbs@vesthimmerland. dk

Pædagog:
Mette Skov (MSK)
E- mail:msk@vesthimmerland.dk

Forsikring:
Skolen har ingen forsikring, der dækker skader og ulykker for eleverne. Det vil
derfor være tilrådeligt at forældrene tegner en ulykkesforsikring for deres barn. En
elev skal erstatte de ting, han/hun ødelægger, med mindre der er tale om hændeligt
uheld. Fx skolens inventar, ruder eller en anden elevs tøj/ting.
Vesthimmerlands kommune har ikke tandskadeforsikring. Det er derfor nødvendigt,
at familien har en tandskadeforsikring.
Mobiltelefoner, computere, IPad m.m.:
Skolen har intet ansvar for medbragte mobiltelefoner, computere, IPad m.m.
Legetøj:
Skolen har intet ansvar for legetøj.
I AKT 1 aftales der legetøjsdage.
Hver fredag må eleven medbringe 1 stk. legetøj eller efter aftale.
Tandplejen:
Tandplejen kommer på besøg i klassen ca. 3. måned, hvor børnene informeres om
vigtigheden af god tandhygiejne.

Lus:
Konstateres der lus eller luseæg på barnet skal hjemmet påbegynde behandling inden
barnet kommer i skole. Hermed undgår vi, forhåbentlig, spredning af smitte.
Personalet i klassen kontaktes og samtlige hjem vil herefter orienteres, men ikke
hvem eleven er. Hvis der konstateres lus i skolen, vil hjemmet blive kontaktet.
Sygdom:
Hvis børnene har feber eller er utilpasse, skal de blive hjemme, indtil de er raske. De
er raske nok til at komme igen, når de kan deltage i aktiviteterne, være ude og lege og
komme med på ture.
Fravær:
Hvis et barn er syg SKAL lærerne/pædagogerne informeres omkring dette på
teamtelefonen.
Elevens fravær registreres. Udebliver eleven fra undervisningen i længene tid i løbet
af skoleåret, indkaldes forældre til bekymringssamtale.
Ønsker familien barnet fritaget for undervisning kan kontaktlæreren give fri en
enkelt dag. Ellers er det skolens pæd. Leder, der skal kontaktes.

