Resursecenter på Blågård Skole
Resursecenteret samler alle skolens resursepersoner i en organisatorisk helhed, hvor vi deler viden og
opgaver.
Resursecenteret tager sig af særlige indsatser rettet mod enkelte elever eller grupper af elever og er
forældres og læreres direkte indgang til faglig sparring og vejledning.
Målet er at styrke det tværfaglige arbejde med inklusion og undervisningsdifferentiering og sikre helhed
og sammenhæng i indsatsen for børn i vanskeligheder og børn med særlige behov.
For eleven betyder inklusion, at eleven oplever sig som en værdifuld deltager i fællesskabet. Eleven
trives, har positive sociale relationer til jævnaldrende og voksne og udvikler sig optimalt i forhold til
egne potentialer på det faglige niveau.
Der arbejdes ud fra kerneværdierne i Københavns Kommune: legeværd, respekt, dialog og tillid.
Bærende princip: Hjælp til selvhjælp – med fokus på tidlig indsats
Ideelt set skal medarbejderne i resursecenteret ikke løse problemerne for læreren, men hjælpe læreren til
at udvikle sin praksis, så den afhjælper udfordringerne, dér hvor de opstår.
Resursecenteret vejleder om konkrete problemstillinger. Alle ønsker om støtte og vejledning
fremlægges for resursecentret - det gælder når der er en bekymring for et barns udvikling og trivsel, når
der er et ønske om faglig støtte til en elev eller gruppe af elever, at få støtte til observation i klassen, at
få pædagogisk vejledning i forhold til it-støtte og programmer til enkelte elever medvidere.
Alle fremlæggelser afsluttes med en handleplan, som evalueres efter en aftalt periode.
Når der er en bekymring for et barn
Hvis lærerne ønsker at fremlægge en problemstilling for resursecenteret vil det altid ske i et samarbejde
med jer forældre, og I skal give jeres tilladelse til det. I har også mulighed for at deltage i mødet.
Forinden vil I være orienteret om, at vi er urolige for barnet og at vi har brug for hjælp. Hvis der
efterfølgende er behov for at inddrage skolepsykolog eller skolesocialrådgiver vil I blive inviteret til et
dialogmøde, hvor vi i fællesskab aftaler en handleplan. Eventuelle papirer skrives på baggrund af de
problemstillinger, der har været talt om på mødet.
Hvem er med i resursecenteret?
I resursecenteret deltager skolepsykolog, skolesocialrådgiver, skolesundhedsplejerske, skole – hjem
vejleder, læsevejleder, matematikvejleder, it-vejleder, inklusionspædagog, en repræsentant for
familieklassen, talepædagog, funktionslærer i sprogcenter og resursecenter og skolens ledelse.
Kontakt
I kan tage kontakt til resursecenteret gennem jeres barns lærere, funktionslæreren i resursecentret eller
skolens ledelse.

