På Brørupskolen har vi både støtteundervisning i ressourceteamets lokaler og i klasserne, samt på
PLC, 1.sal, hvor fx vores it-café er placeret. Støtten kan være i forhold til det faglige – især dansk,
matematik og engelsk, trivsel, 2. sprog og/eller IT. Derudover løser teamet vejledningsopgaver i
forhold til teams og deltager i holdundervisning og minikurser i kortere eller længere tidsrum.
De elever, der har brug for støtte, indstilles til ressourceteamet. Indstillingen behandles på teamets
arbejdsmøder, hvor der tages stilling til, hvem af medarbejderne, der har netop de kompetencer, der
skal til i det konkrete tilfælde. Støtten udføres i tæt samarbejde med klasseteamet. Teamet deltager
alt efter hvilken sag, desuden i sparringsmøder, hvor teamet sammen med klassens/barnets lærere
kan udarbejde handlingsplaner. På disse møder sættes nye tiltag i værk.
Vi arbejder efter Vejen kommunes trivselshjul, som er Vejen kommunes indsatshjul for børn og unge i kommunen.
I ressourceteamet har vi følgende arbejdsområder:
Læsevejlederne:
 Handleplan for læsning og den skriftsproglige udvikling
 Vejledning af kolleger (teams)
 Deltagelse i kommunalt netværk
 Deltagelse i klassekonferencer
 Testning
 Indsats i forhold til drifts- og udviklingsaftale
 Kursusvirksomhed i forhold til ansatte
Matematikvejlederne:
 Handleplan
 Vejledning af kolleger (teams)
 Deltagelse i kommunalt netværk
 Deltagelse i klassekonferencer
 Testning
 Indsats i forhold til drifts- og udviklingsaftale
 Kursusvirksomhed i forhold til ansatte
Undervisere i dansk som andetsprog:
 Undervisning i dansk for fremmedsprogede elever
 Deltagelse i kommunalt netværk
 Testning
 Deltagelse i klassekonferencer efter behov
 Vejledning af kollegaer (teams)
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Faglig støtteundervisning varetages både af vejlederne og medarbejdere, der har specialiseret sig
indenfor forskellige områder. Der undervises i fx VAKS, dyskalkuli og TIM, men ofte er eleverne
indstillet til et fagligt løft i et afgrænset område eller har brug for støtte til at følge klassens undervisning i faget.
En del læsesvage og ordblinde elever har brug for IT-støtte – CD-ord, E17 osv., og dette formidles
og følges også af ressourceteamet. På skolen har vi oprettet en It-café, som ordblinde og læsesvage
elever bliver tilbudt deltagelse i. Herudover har vi en facebookgruppe ” Brørupskolen- er du ordblind eller læsesvag”, hvor ny forskning, råd, undervisningsmaterialer og viden deles mellem skole,
børn og forældre.

Trivsels- og inklusionsvejledere:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Vejledning af kolleger (teams)
Guidning af børn og unge
Co-teaching
Aktions-læringsprojekter
Akutopgaver
Samtaler med børn/unge
Børnegruppe
Samarbejde med det lokale plejehjem om læseprojekter.
Tilbud om NADA behandling
Vejledning af elever/ forældre
Deltagelse i tværfaglige møder
Deltagelse i SSP
Samarbejde med UU
Samarbejde med Familieafdelingen, Ungekontakten samt andre eksterne samarbejdspartnere
o Understøtte udvikling af inklusion
o Deltagelse i klassekonferencer
o Tovholder i forhold til handleplanen i forbindelse med mobning og mistrivsel

Vi arbejder altid på, at komme ud til klasserne, når der opstår vanskeligheder. Ressourceteamet har
derfor en akuttelefon, som er tilgængelig for alle undervisere/pædagoger på skolen, når en underviser eller et barn/ung har brug for akut hjælp i en problemstilling.
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