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Gensidige forventninger til et godt samarbejde 
 

 
I specialafdelingen vægter vi fællesskabet og individet i 
trygge og professionelle rammer. Vi skal vise hensyn. 

 
Vores fællesskab bygger på tillid, respekt, ligeværd, 

samarbejde, åbenhed og kommunikationen skal have en 
anerkendende form. 
 

Vi vægter fællesskabet og samspillet mellem mennesker. 
Eleven lærer og danner sin identitet i tydelige kendte 

rammer, i mødet med engagerede og nærværende voksne. 
 

Vores tilbud er vidtgående specialtilbud, og arbejdet med 
trivsel og selvværd samt høje faglige mål, er en del af 
indholdet i den øgede ressourcetildeling, som omfatter flere 

læringsmedarbejdere i undervisningen, og løbende 
konferencer omkring den enkelte elevs faglige, sociale, 

fysiske og psykiske udvikling. 
 
Til den enkelte klasse er tilknyttet et klasseteam bestående 

af et læringsteam der repræsenterer flere faggrupper. Det 
kan f.eks. være lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, 

psykologer, talepædagoger/talelærere, Akt - medarbejdere, 
ressourcepersoner, ergoterapeuter, fysioterapeuter eller 
andet. Afhængig af hvilke kompetencer der skal i spil for at 

fremme elevens udvikling. Der superviseres efter behov af 
forskellige relevante interne og eksterne 

samarbejdspartnere, og afholdes årligt klassekonferencer, 
netværksmøder, dialogmøder og 
visitations/revisitationsmøder. 

 
Der udarbejdes hvert år en statusrapport på den enkelte 

elev, og denne danner grundlaget for revisitationen. i 
rapporten evalueres året, og der justeres løbende på 
eksisterende mål for eleven, samtidig med der sættes nye. 

 
Vi forventer du/i bakker op om skolen og er positivt 

indstillede.  
Det betyder: 
 

 har et godt samarbejde omkring jeres barns udvikling 
og læring  

 at I omtaler skolen, og skolens personale positivt.  
 kontakter klassens personale hvis der er noget i 

undrer jer over, eller har brug for dialog om.  

 sørger for at dit barn har fået morgenmad og er 
udhvilet når det møder i skole 
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 hjælper med at holde orden i skoletasken, på tøj, 
medicin o.a  

 hjælper jeres barn med en sund madpakke  
 sørger for en ordentlig påklædning til årstiderne  
 sørger for jeres barn er klar når taxaen kommer  

 sørger for at afbestille taxa når barnet ikke skal med, 
og tilmelde når barnet igen skal med.  

 
 
I specialafdelingen kan du forvente: 

 
 at vi taler pænt til såvel børn som voksne  

 at vi omtaler elever og forældre positivt  
 vi er parate til at samarbejde med de 

samarbejdspartnere der er omkring eleven  
 vi overholder vores tavshedspligt  
 at personalet møder velforberedte  

 at personalet klædes på fagligt til den opgave det er 
at tage sig af jeres barns undervisning  

 vi kontakter jer hvis vi er bekymrede for jeres barns 
trivsel og udvikling  

 

 
Vi glæder os til et godt og udbytterigt samarbejde. 

 
Med venlig hilsen 
Belinda Frost Jensen 

 


