
 

 

 

Sårbare elever 
     Dragør den 14. april 2020  

 

 Sårbare elever. 

o Alle elever er som udgangspunkt med kendt personale. 

o Der er særlig opmærksomhed på elever, som inden nedlukning modtog særlig støtte i 

undervisningen. Efter opstarts-teammøder vil der blive givet kort status til forældrene 

omkring, hvor vi er i forløbet og forventninger til kommende periode.  

o Der vil være særlig opmærksomhed på enkelte elever / klasser hvor der er forløb i gang.  

o Medarbejdere fra kompetencecentret vil indgå i supplerende funktioner i udvalgte 

klasser.  

o Samarbejde med PPR omkring enkeltelever vil fortsætte, efter de anvisninger der er fra 

PPR´s ledelse. Forældrene vil blive informeret om status og forventninger til kommende 

periode.  

 

 Skolens kompetencecenter gennemfører fortsat aftalte støttetiltag for særligt sårbare elever, 

efter aftaler med forældrene. 

o I det omfang der fortsat vil være ressourcer til supplerende undervisning vil indsatserne 

fortsættes ud fra en prioritering der aftales mellem vejleder og ledelse.  

o Det besluttes og beskrives i hvilket omfang og med hvilken SUP-lærer indsatsen 

fortsætter og dette meldes til forældrene. 

o Test-arbejde vil blive udført hvor det er muligt, herunder klassevis eller af enkeltelever. 

o Der skal gives besked til de forældre hvor eleverne ikke modtager den tidligere udmeldte 

SUP.  

o Medarbejdere fra kompetencecentret indgår i dækning af særlige opgaver omkring 

elever der har behov for øget opmærksomhed.   

o Udtrykker elever behovet for individuelle samtaler med medarbejder vil dette blive 

imødekommet på bedste vis af de medarbejdere der er tættest på eleven.  

o Alle vejledere fortsætter indsatser med sparring af teams.  

 

 Afdelingsleder og didaktisk leder kontakter forældre til sårbare elever med henblik på aftaler 

for den enkelte elev i perioden med gradvis genåbning af skolen. 

o Dette punkt vil i høj grad imødekommes af afdelingsleders kontakt til klasseteams 

omkring status på børn, og forventning til nærmeste fremtids tilrettelæggelse af 

skoledagen, ud over det faglige stof.  

o Der er gennemgået særlige opmærksomheder i enkelt klasser og er aftalt opfølgning af 

disse. 

o Der er aftalt kontakt til enkelte børns forældre.  

 


