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AKT
A Adfærd
K Kontakt
T Trivsel

Hvad er AKT?
Udgangspunktet for AKT- vejlederens arbejde er en
tankegang om, at alle elever har ressourcer og potentiale
til at udvikle sig, hvis de får den rette støtte og hjælp til at
skabe relationer.
AKT- arbejdet sætter fokus på elever, der i skolen har en
adfærd, som giver dem vanskeligheder i kontakten med
andre elever og voksne, og som dermed påvirker deres
egen og andres trivsel. På Dalgasskolen varetages AKTarbejdet af 2 AKT vejledere.
For at AKT arbejdet skal kunne lykkes, er det vigtigt at
arbejdet finder sted i den sammenhæng/kontekst, der
danner ramme for samværet mellem lærer og elev.
Uanset hvilken baggrund vanskelighederne har, afhænger
elevernes forsatte udvikling og trivsel af den relation, der
opstår mellem elev og lærer og mellem eleverne
indbyrdes.
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Hvad er AKT – vejlederens rolle?
• En AKT – vejleder er skolens ressourceperson på områder, der
vedrører elevernes trivsel og psykiske undervisningsmiljø.
• Tilbyder supervision til kollegaer omkring det sociale samspil i
forhold til klasser, grupper eller enkelte elever.
• Bistår kollegaer med at undervisningsdifferentiere i forhold til
de af klassens elever, der har vanskeligheder i forhold til adfærd,
kontakt og trivsel.

Sammen
gør vi en forskel
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AKT
opgaver på
Dalgasskolen kan være at:

• Kan deltage i teammøder med henblik på planlægning af pædagogiske
tiltag for opmærksomhedskrævende tiltag.
• Årgangsmøde på 1. Årgang med vejledning af kollegaer i indførsel af
trivselsfremmende foranstaltninger i klassen.
• Tiltag der vurderes at kunne have en trivselsfremmende effekt på skolen
generelt.
• Tilbud om supervision til kolleger omkring det sociale samspil i forhold
til klassen, grupper eller enkelt elever.
• Tilbud om støtte i dialogen mellem skole og hjem.
• Forløb med klasser, grupper eller enkelt elever.

At høre til,
er den stærkeste motivationsfaktor.
3

Dalgasskolen

August 2011

Koordinator Dorit Stoltenborg
AKT lærer Minna K. Madsen

Dalgasskolen
Elmeallé 2B.
7330 Brande
tlf. 9960 3500

