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AKT - hvordan? - en inspirationsmappe til AKT-undervisningen 5.-6. årgang Dagens folkeskole skal være
inkluderende og dermed anerkende elevernes forskellighed, hvilket stiller store krav til undervisningens
tilrettelæggelse og indhold. Det betyder dog ikke, at alle elever kan og skal inkluderes i normalsystemet. I dag
oplever de professionelle i folkeskolen, at et stigende antal elever udviser problemadfærd, og at der samtidig
udskilles flere og flere elever til specialforanstaltninger. Den inkluderende skole kræver bl.a., at der arbejdes
målrettet og forebyggende i forhold til udvikling af elevernes personlige, sociale og emotionelle kompetencer.
Denne mappe er et forebyggende ugeforløb for 5.-6. årgang, som bl.a. har til formål at være trivselsfremmende
med fokus på de positive relationer i klassen. Øvelserne er struktureret, så de også kan bruges enkeltvis efter
behov. Der arbejdes med personlige, sociale og skolefaglige kompetencer, således der gives mulighed for at
inddrage eleverne aktivt.
Den enkelte elev skal opleve sig anerkendt og føle sig som en værdsat del af gruppen. I løbet af ugen
synliggøres det, at vi er forskellige, oplever forskelligt, føler forskelligt osv. Derigennem bevidstgøres
eleverne om, at der skal være plads til alle i gruppen, og at alle er vigtige. Mappen giver inspiration til: - At
styrke de positive relationer i klassen - Det udviklingsstøttende samspil i klassen - Forældreinddragelse
Videreudvikling af samarbejdsformer mellem skolens vejlederfunktion og klasseteamet Materialet tager afsæt
i det vigtige samarbejde mellem AKT-vejlederfunktionen og klasseteamet om udvikling af den pædagogiske
praksis i klassen.
Materialet henvender sig især til pædagoger, lærere og AKT-vejledere. Forfatterne Jette Vibeche Madsen er
uddannet pædagog og AKT-vejleder.

Hun arbejder som børnehaveklasseleder og AKT-vejleder. Lise Schaldemose uddannet lærer og
AKT-vejleder. Hun arbejder i normalklasser med elever med sociale og emotionelle vanskeligheder. Kurt
Andersen er uddannet lærer og har arbejdet med såvel normal- som specialklasser. Han er uddannet
AKT-vejleder og arbejder som folkeskolelærer og AKT-vejleder.
Det betyder dog ikke, at alle elever kan og skal inkluderes i normalsystemet. Der er udviklet en særlig Vejle
model for AKT-forløb på daginstitutionsområdet. oplag] af Kurt Andersen Jette Vibeche Madsen - Papirvare
(Skrivemateriale). Køb 'AKT - hvordan. Handlingen er delt opp i tre akter. Forfatter Jette Vibeche Madsen,
Kurt Andersen, Lise Schaldemose ISBN 9788772815466 Bestil bogen AKT - hvordan af Jette Vibeche
Madsen, Kurt Andersen i dag. Sofabordet med stole omkring, er flyttet frem midt på gulvet. Heisann. årgang
Dagens folkeskole skal være inkluderende og dermed anerkende elevernes forskellighed, hvilket stiller store
krav til undervisningens tilrettelæggelse og indhold. Vi støder på ham i forskellige passager i teksten, hvor vi
får et indblik i, hvilke kår Erasmus kommer fra, og hvordan hans sociale arv er. 2016 Version 18 Forespørg
indskannet akt i Tingbogen for fast ejendom • De indskannede akter indeholder kopier af de dokumenter, der
er. Konferencen har fokus på børn og unge med forskellige diagnoser men også på generelle
AKT-problematikker. Hvordan ”kommer man til” AKT: Arbejdet med AKT ligger hos os alle.
Hvordan beskriver man genren 'drama'.
AKT 110 NO BRUKSANVISNING FOR PLATETOPP 5019 319 01132 For å få fullt utbytte av
platetoppen, bør du lese disse anvisningene nøye og ta vare på dem for fremtidig referanse. Point of no return
finder sted.

