Inklusion på Aarhus Efterskole
Skoleåret 2021/22

Inklusion dækker over den ekstra faglige og trivselsmæssige støtte, som enkelte elever kan have brug for i
løbet af et efterskoleår. På Aarhus Efterskole dækkes dette tilbud i udgangspunktet af skolens lærere.
Støtten kan både ydes som ekstra undervisning af enkelte elever, som støttesamtaler og som generel
ekstra støtte og opmærksomhed i hverdagen.
I de tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt at en elev indgår i inklusionstilbuddet, udarbejdes der en
handlingsplan af familielærer og/eller den ansvarlige lærer for inklusion og vejledning samt forældre og
eleven selv. Elevens forældre vil efterfølgende modtage handlingsplanen til godkendelse (Aarhus Efterskole
anser en mail med forældreaccept af planen som dækkende godkendelse og samtykke).
I handlingsplanen skal det fremgå, hvad eleven har brug for, f.eks.:
-

Supplerende undervisning
Støtte i den almindelige undervisning
Støtte i forhold til overblik over ugeskema, afleveringer og daglige opgaver
Støtte i forhold til ordblindhed

Generelle inklusionstiltag ift. undervisning og hverdag:







På Aarhus Efterskole er der afsat 1 time alle hverdage fra 7.30 til 8.30 til at hjælpe med at inkludere
elever, som i særligt omfang har vanskeligt ved at følge skolens struktur. Støttens omfang svarer til
210 lærertimer.
Fra mandag til torsdag fra kl. 18.15-19.15 er der fast afsat en time til inklusion af de elever som pga.
manglende undervisning tidligere i deres skoleforløb eller faglige huller har brug for ekstra støtte i
skolens prøvefag. Støttens omfang svarer til 168 lærertimer.
Hvis det er nødvendigt, oprettes der inklusionshold med en gruppe af elever - fx elever med læseog stavevanskeligheder. Undervisningen af dette hold varetages af en af skolens lærere.
Skolens lærer med særligt ansvar for elever med ordblindhed tilbyder fra begyndelsen af skoleåret
hjælp til de elever, for hvem det er relevant, så de har de rette hjælpemidler for at kunne indgå i
undervisningen.
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