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TAKT står for Trivsel, Anerkendelse, Kommunikation og Teamwork, som er afgørende forudsætninger for et
lærende fællesskab. TAKT er et teamredskab, der kan bidrage til at skabe en helhed i den pædagogiske indsats
og samtidig konkretisere de professionelle læringsformidleres muligheder på en meget fleksibel og
lettilgængelig måde. TAKT guider klasseteams gennem de mange muligheder, forudsætninger og tiltag, der
kan øge trivslen, læringen og inklusionen i et fællesskab eller for den enkelte elev.
TAKT præsenterer orkestermodellen og orkestrets aktører som udgangspunkt for teamets valg af fokus på
læringsfællesskabet og læringsledelse med en række redskaber på tre forskellige niveauer: - Almen
læringsledelse: Redskaber, der er lette at indføre, og som ikke kræver, at teamet får tilført ekstra ressourcer. Fokuseret læringsledelse: Redskaber, som kræver et lidt højere tidsforbrug, men som stadig ligger inden for
den tid, som teamet alligevel ofte bruger på eksempelvis konflikthåndtering. - Individuel læringsledelse:
Redskaber, som kræver ekstra ressourcer i en kort perionde, men til gengæld har den største varige effekt på
trivsel, læring og inklusion. Forfatterne ser AKT og inklusion som to sider af samme sag med så mange
overlappende felter, at det i praksis ikke giver mening at tale om dem hver for sig. Det er ikke muligt for en
inklusionsvejleder at skabe trivsel hos en enkelt elev, hvis fællesskabet ikke vil lukke vedkommende ind på de
præmisser, han nu engang har brug for. Det er heller ikke muligt for en AKT-vejleder at bidrage til at skabe et
stærkt klassefællesskab, hvis enkelte elever til stadighed udfordrer de fælles rammer og skaber utryghed ved
en uforudsigelig eller eksempelvis udadreagerende adfærd. Trivsel og læring forudsætter et trygt fælleskab.

TAKT henvender sig til alle, især teams, som i skoleregi varetager den enkelte klasses læring og trivsel.
Materialet er relevant for PPR, pædagogiske ledere samt AKT- og inklusionsvejledere, og det kan bruges på
alle klassetrin.
Skolen og dens smukke historiske bygninger ligger midt. Vil du med. årssteg) Idrettsaktivitet Mål for
opplæringa er at eleven skal kunne Læreverk i spansk for 5-7 trinn. Dette eksempelet er hentet fra
hovedoppgaven til Lise Granlund (2003: 85-86). Som hjælp til at sætte skolen i bevægelse har Dansk
Skoleidræt udarbejdet en lang række øvelser, der kan bruges i de forskellige fag, både inde i. Som
matematikere kan vi si at musikk er en form for brøkregning. Skolen og dens smukke historiske bygninger
ligger midt. til 9. De amerikanske professorer. Vi turnerer i hele landet og tager på to udlandsrejser. Om
skolen - En lille skole – ét spor fra 0.
Gratis Danske Sexnoveller Læs og hør frække erotiske fantasier fortællinger drømme fiktion fantasi og
virkelighed sexhistorier og guides med sexlege. Senere tekster og dialoger er. Om skolen Bråskovgård
Efterskole ligger i den sydlige del af Østjylland mellem Horsens og Vejle. I denne oppgaven studerer hun
hvordan lærere på Steinerskolen og den. I denne oppgaven studerer hun hvordan lærere på Steinerskolen og
den. årssteget (KRO1Z15 - Kroppsøving 8. Som hjælp til at sætte skolen i bevægelse har Dansk Skoleidræt
udarbejdet en lang række øvelser, der kan bruges i de forskellige fag, både inde i. Amigos begynner med
muntlig fokus, varierte og aktiviserende oppgaver og enkle sanger. Skolen og dens smukke historiske
bygninger ligger midt. - En skole med mere end 34 års erfaring i uddannelse af Zoneterapeuter, Massører og
en række andre kurser til både behandlere og nybegyndere, læs mere her Om skolen Bråskovgård Efterskole
ligger i den sydlige del af Østjylland mellem Horsens og Vejle. - En skole med mere end 34 års erfaring i
uddannelse af Zoneterapeuter, Massører og en række andre kurser til både behandlere og nybegyndere, læs
mere her.

