Forandringsmodel for partnerskab vedr. anbragte børn og unges undervisning på interne skole
FORMÅL:
Flere børn og unge på interne skoler får videre uddannelse end folkeskolen.

NATIONALE
UDFORDRINGER

EKSEMPLER PÅ
INDSATS

Lærerne på JMM og
VK har brug for at
blive forholdt de faglige og sociale krav på
normalområdet.

Øge JMM og VK
lærernes billede af
forventningerne til
eleverne indenfor
normalområdet.

Usserød skole oplever
ind i mellem elever
med selvskadende
adfærd, spiseforstyrrelser mm. og kunne
ønske større viden
om håndteringen af
dette.

Gøre Usserød lærerne endnu dygtigere til håndtere
elever med udfordringer inden for
dette område.

Elever, der delvis eller
fuldstændig udslusning til Usserød udfordres bl.a. af fx frikvarterer nye venskaber og behøver støtte
for ikke at falde tilbage til negative handlemønstre.
Lærerne på Usserød
er usikre over for
elevernes sociale udfordringer og ved fx
ikke altid om situationer skal læses som
almindelige eller særlige og derfor ikke
hvordan de skal håndteres.

Øge lærernes evne
til og samarbejde
om udfordrende
situationer i forbindelse med, at elever
udsluses til Usserød
skole

EKSEMPLER PÅ
AKTIVITETER

En eller flere proceskonsulenter giver
efter hvert praktikforløb de samarbejdende lærere sparring
og understøtter refleksion over fx sociale og faglige mål
og forventninger på
JMM & VK, og
hvordan sociale udfordringer kan håndteres på Usserød Skole.

2-3 lærere fra JMM &
VK kommer i praktik
på Usserød Skole hos
en lærer, der underviser i samme fag som
dem selv. De deltagere
i to forløb af en uge
inden og to forløb
efter efterårsferien.

EKSEMPLER PÅ DELMÅL
OG TEGN
- Lærerne fra JMM & VK får
større normalitetsforståelse ift.
elevernes sociale og faglige
udfordringer og styrkes i at
genoprette deres høje forventninger og mål til eleverne.
- Lærerne fra Usserød får ny
viden om håndtering af elever
med spiseforstyrrelser eller
selvskadende adfærd.
Tegn: JMM & VK lærerne
justerer deres faglige krav evt.
ved hjælp af nye metoder, indhold eller IT. Lærerne på Usserød skole identificerer selvskadende elever tidligt, og sikrer
de kan få tilstrækkelig og rettidig hjælp.

Begge lærergrupper får nye
værktøjer, der letter elevernes
overgange fra intern skole til
folkeskolen.
Tegn: Lærerene på JMM &
VK taler mere konkret med
elever og forældre om den
skolekontekst, som de skal
tilnærmes på Usserød Skole.
- Lærerne på Usserød Skole
bliver bedre til at forebygge
elevers spiseforstyrrelser og
selvskade.

MÅL

VIRKNINGER PÅ
LÆNGERE SIGT

At øge kompetenceudvikling videndeling
og samarbejde mellem
ledere og lærere på
interne skoler og folkeskoler.

Undervisningen på
de interne skoler
lever op til kravene i
folkeskoleloven
Anbragte børn og
unges skolefaglige
udvikling prioriteres
af alle involverede
aktører

At skabe bedre muligheder for samarbejde om inklusionstiltag og udslusning
af elever fra interne
skoler til folkeskolen

NATIONALE MÅL

Styrket samarbejde
og videndeling på
tværs af kommuner,
interne skoler og
folkeskoler om øget
faglighed og inklusion

95 % af alle unge
gennemfører en ungdomsuddannelse

96 % af alle børn er
inkluderet i folkeskolen

