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Principper for anvendelse af ressourcer til støtteundervisning:
1. Støtteundervisningen anvendes når det antages, at elever har vanskeligt ved at følge
den daglige undervisning i klassen.
2. Støtteundervisning kan anvendes, såfremt èn eller flere elever har en mangelfuld begrebsudvikling.
3. Støtteundervisning anvendes, når èn eller flere elever har behov for særlig støtte til at
udvikle de nødvendige sociale kompetencer.
4. I 1. – 3. klasse gives støtteundervisningen som støtte i klassen.
5. På de efterfølgende klassetrin gives støtteundervisningen i form af kortere kurser.
6. I særlige tilfælde kan der tilbydes holdundervisning.
7. Til elever med udprægede motoriske vanskeligheder afsættes ressourcer til motorisk
træning. Denne indsats foregår i børnehaveklassen, 1. og 2. klasse
Det antages, at en god og målrettet indsats i de mindre årgange også virker profylaktisk, og
dermed mindsker behovet for støtte på de efterfølgende klassetrin.
Det er skolebestyrelsens opfattelse, at disse principper bedst kan efterleves hvis:
• Der tilstræbes en fleksibel ressourceanvendelse ved at samle flest mulige ressourcer i
et støttecenter.
• Der udvikles og samles en stor ekspertise hos de lærere, der arbejder i støttecentret.
• Der tilbydes støttecentrets lærere nødvendige kortere kurser.
• Der udvikles en række tilbud til dansk- og matematiklærere, der kan supplere den undervisning, der normalt gives.
• Der lægges vægt på, at støttecentret bliver i stand til at rådgive lærere med henblik på
at gøre det muligt at støtte den enkelte elev på elevens niveau.
• Der i samarbejde med testlæreren anvendes tests til evaluering af elevens udbytte af
undervisningen med henblik på at afdække eventuelle problemer med indlæring. På
baggrund af testresultatet rådgiver testlæreren.
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