KOMETEN

AKT Står for Adfærd, Kontakt og Trivsel.

Vibeskolens AKT-enhed

A Står for begrebet adfærd, der på
neutral måde beskriver en persons måde
at være på. Begrebet anvendes bl.a. i
forbindelse med personens præstationer,
evner, handlemåder, opførsel og
aktiviteter.
K står for begrebet kontakt, der beskriver
personens sociale relationer. I forhold til
skoleelever tænkes der her på relationer
både i skolen, derhjemme og i fritiden.
Kontakt og tilknytning til andre
mennesker ses sin vigtige pædagogiske
og udviklende faktorer.
T Står for begrebet trivsel, der fortæller
om kvaliteten af en persons adfærds,
kontaktforhold. Trivsel er en væsentlig
forudsætning for udvikling og læring

Kometens opgave er at hjælpe til når der
opstår udfordringer i løbet af
skoledagen. Kometen kan bruges på
mange måder. Den kan bruges både i
forbyggende øjemed og til akutfunktion.
Det kan dreje sig om kortvarige eller
længerevarende udfordringer.

Eleverne kan være i Kometen en time,
hele dagen eller længere perioder af
gangen, alt efter hvad der
hensigtsmæssig.
Kometen varetager også problematikker,
der strækker sig over længere tid.
Både elever og lærere kan bruge
akutfunktionen som overtryksventil.
Kun efter aftale kan elever enten sendes
eller hentes til Kometen.
Kometens personale har fuld råderet til
f.eks at forskyde frikvarterer, alt efter
hvad der skønnes at være
hensigtsmæssig i forhold til de aktuelle
elever i Kometen.
Elever i Kometen arbejder som
udgangspunkt med deres materiale fra
klassen og AKT-medarbejderne vurderer,
om der er behov for samtale omkring de
opståede problematikker.
Det noteres altid, når en elev har været i
Kometen.
Ved gentagne henvisninger aftales
videre forløb med ledelse og forældre.
Forældre orienteres altid, hvis deres
barn har benyttet Kometen. Det er den
afgivende lærers ansvar at forældrene
orienteres.

Dagen i Kometen.
Kometens personale:
Kometen er åben i tidsrummet 7.30 –
11.15 ugens 5 hverdage.
Fra kl. 7.30 til 8.00 er morgenkometen
åben. Det er tilbud til de elever, som har
brug for en stille og struktureret start på
skoledagen.
Fra kl 11.15 til 12.00 vil der være en AKTmedarbejder tilstede på AKT-kontoret på
kam 3.
Her kan elever efter aftale holde
frikvarter. Denne funktion kan både
bruges forbyggende og akut.
Fra 11.15 er der åbent i juniorklubbens
”Time-out”.

”Inklusion er den dynamiske,
vedvarende proces, hvori skolen øger
mulighederne for tilstedeværelse,
oplevelse af fælleskab, aktiv deltagelse
og højt læringsmæssigt udbytte for alle
elever. I denne proces tages der særligt
hensyn til de elever, der er i faregruppe
for marginalisering, eksklusion og lavt
fagligt udbytte.”
Alenkær, 2008.
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