INKLUSION PÅ FAABORGEGNENS EFTERSKOLE
På Faaborgegnens Efterskole mener vi, at mangfoldighed skaber værdi - forstået på den måde, at vi som mennesker
udvikler os i samværet med medmennesker, der ikke ligner os selv på en prik. Derfor skal inklusionen på FAAE forstås
i ordets bredeste forstand, og for os er det vigtigt, at alle får udbytte af efterskoleåret såvel fagligt som socialt, og at
mødet med forskelligheden danner grobund for udvikling. Det betyder, at vi arbejder med eleverne i de
sammenhænge de optræder i, og at vi således ikke står klar med en færdig pakke til enhver problemstilling, men
inddrager de ressourcer skolen har til rådighed og løbende vurderer om det er de rigtige tiltag, der er i spil.
Hvad er inklusion på FAAE?
Vi har som skole med inklusionsloven mulighed for at yde støtte for enkelte elever i et eller flere fag, hvor der er
behov for dette.
På Faaborgegnens Efterskole tror vi på, at undervisningen bedst lykkes, hvis alle er placeret på det niveau, som
passer til den enkelte.
Vi har derfor niveaudeling i fagene dansk, matematik og engelsk. Niveauet fastlægges efter en grundig orientering og
vejledning af de involverede faglærere.
Inklusionsbehovet afdækkes i dialog mellem elev, forældre og skole, og typisk forud eller umiddelbart i forbindelse
med skolestart. Der kan opstå behov undervejs i et skoleår- og så tages der fat derfra.
Arbejdet med tilrettelæggelsen af inklusionstilbuddet for den enkelte elev sker igennem en samtale med eleven og
forældrene, og evt. nuværende skole og PPR. Ud fra dette forsøger vi at sammensætte et skema og inklusionstilbud,
der passer til den enkelte.
På Faaborgegnens Efterskole konkretiserer vi inklusionstilbuddet på følgende måde:
* Tilbuddet kan være på et lille undervisningshold med 8-14 elever for at kunne tilgodese den enkelte elevs behov. De
enkelte hold er skemamæssigt placeret parallelt med andre hold indenfor samme faggruppe.
* Der tilbydes desuden individuel undervisning, hvor den enkelte elev kan modtage undervisning i det eller de fag,
hvor det er nødvendigt med ekstra opmærksomhed.
* Der er tilknyttet en inklusions- og specialundervisningslærer.
En skriftlig plan
For de elever, hvor der er behov for et inklusionstilbud udarbejdes der en skriftlig plan, der beskriver
inklusionstimerne. Denne plan evalueres løbende hen over året og beskriver de tiltag og pædagogiske aktiviteter, som
er omdrejningspunktet for gennemførelse af indsatsen.
Planerne er individuelle og indeholder en beskrivelse af den enkelte elev og målsætningen for inklusionen, samt det
inklusionstilbud/den særlige støtte, der sættes i værk. Planerne udarbejdes i et samarbejde mellem skolen, eleven,
og forældrene.
En plan vil indeholde:
• En beskrivelse af elevens behov og styrker.
• Elevens mål for skoleåret
• En beskrivelse af hvilke metoder eleven evt. tidligere har haft nytte af.
• Særlig støtte eller tiltag, der vil hjælpe eleven
• Elevens og forældrenes forventninger til skolen
• Evt. særlige hensyn i forbindelse med UU- Vejledning
• Formidling af elevens udvikling til næste uddannelsessted
• Afsluttende evaluering
Ansøgning om deltagelse i inklusionstilbuddet skal foretages på en særlig blanket.

