
UDFORDRENDE INKLUSION?

Skolen ved Sorte Hest har et inklusionsteam, der tilbyder værktøjer 
som giver inklusionen de bedste betingelser. Det kan være tilfælde 
hvor en eller flere elever på grund af uhensigtsmæssig opførsel eks-
kluderes af det sociale og faglige fællesskab eller virker forstyrrende 
på det fælles læringsrum.
 

Vores konsulenter har mange års 
erfaring i at gøre særligt sårbare 
børn undervisningsparate. Vi om-
sætter vores specialviden til prak-
tisk anvendelige værktøjer, som 
det pågældende lærerteam kan 
bruge i deres arbejde – også efter 
vi er taget afsted igen.

 Indsatsen tager udgangspunkt i den faglige tilgang vi bruger her 
på skolen. Derfor har vi fokus på miljøet omkring eleven, ligesom vi 
prioriterer synlig læring og målstyret undervisning. Vores rådgivning 
tager udgangspunkt i observationer i klassen, og møder med det pæ-
dagogiske personale omkring eleven samt forældrene til barnet.
 
Hensigten er at efterlade klassens personale med håndgribelige og 
effektive værktøjer, der gør en forskel i hverdagen. Vores erfaring er, 
at det er den specialiserede indsats på det enkelte barn, der i læng-
den giver det bedste resultat.

KAN VI HJÆLPE?

Vores forløb er fleksible og bliver 
tilrettelagt ift. den forestående op-
gave. Kontakt os for at høre mere 
om mulighederne.

 
Mail: info@svsh.dk
Telefon: 51 94 86 97
 
Vesterbrogade 137
1620 København V

DET UDGÅENDE INKLUSIONSTEAM

SÅDAN FOREGÅR DET

Den pågældende skoleledelse kontakter os og vi 
får sammen overblik over opgavens omfang.
 
Vi samler det pædagogiske personale omkring 
eleven samt barnets forældre til et møde.
 
Vores forløb starter og vi arbejder for at opnå de 
fælles succeskriterier, som vi er blevet enige om 
på mødet.
 
Forløbet evalueres og vi ser nærmere på den ef-
fekt og de forandringer der er opnået. 

PRIS

De opgaver vi bliver stillet er af 
meget varierende størrelse og ka-
rakter. Derfor prissætter vi altid vo-
res indsats udfra den individuelle 
opgave.
 
Vi giver selvfølgelig altid en fast 
pris, før forløbet sættes i gang.
 
Kontakt os hvis du er interesseret i 
at høre nærmere.


