
Særlige støttetiltag 

- for klasser og elever samt optagelse og udskrivelse på RNF 

Ringsted Ny Friskole har udarbejdet en politik, der beskriver, hvordan vi handler, når vi anser, at 
særlige støttetiltag for elever kan være hjælpsomme. Dette i forhold til både sociale og faglige 
udfordringer, både i forhold til det enkelte barn, men også på klasseniveau og i børnenes andre 
relationer fx SFO og frikvarter. Dokumentet beskriver også, hvilke forebyggende initiativer i forhold 
til sociale- og faglige kompetencer, vi kontinuerligt arbejder med. 

Sociale kompetencer 

Som det fremgår af skolens værdigrundlag, vægtes fællesskabet og den enkeltes sociale trivsel højt. 
Vi arbejder til stadighed med elevernes relationelle - og sociale kompetencer. 

Trivselsplan 
Bestyrelse, medarbejdere og ledelse har i fællesskab på skolen udarbejdet en trivselsplan som både 
tager højde for den enkelte elevs og for klassens trivsel. Trivselsplanen er udarbejdet for at opnå 
den bedst mulige trivsel for skolens elever ud fra faglige og pædagogiske overvejelser. 
Trivselsplanen skal også ses som en forventningsafstemning mellem forældre, børn, lærere og SFO, 
samt en handleplan til skolens personale. 

Forebyggende arbejde 
Der arbejdes med relationer og trivsel gennem hele skoleforløbet også i fredstid. Nedenstående 
punkter har til formål at styrke det forpligtende fællesskab og klassens trivsel gennem 
relationsarbejde og udvikling af elevernes sociale kompetencer. 

• Klassemøde en gang om ugen med klasselærer og klasse. Kontaktlærermøde en gang om 
ugen samt klassemøde hver anden uge 

• Trivselsforløb med AKT-vejleder samt klasselærer i Yngste 1 - 0M og 3M 

• En årlig trivselsdag for hele skolen med fælles program udarbejdet af UMR og ledelse 

• Et undervisningsforløb ”Følelsernes helt” med fokus på genkendelse af følelser og 
mindfulness i indskolingen og 0M 

• Undervisningsmiløjvurdering hvert 3.år. UMR og ledelse er initiativtager 

• Skolevenner. Eleverne fra yngste får hver tildelt en skoleven fra 2M. Klasselærerne skaber 
rum for, at eleverne lærer hinanden at kende. Når nye elever kommer til, sørger klaselærer 
ligeledes for, at disse får en skoleven. 

• Diverse sociale arrangementer arrangeret af skole og forældre 



Ekstra trivselsindsats 
Kræver en enkelte elev, en gruppe eller klassen som helhed en ekstra trivselsindsats tages særlige 
indsatser i brug: 

Faglærer/SFO personale forsøger i første omgang at imødekomme særlige sociale- og faglige 
udfordringer, der opstår i forbindelse med undervisning, frikvarterer, ture mm. via dialog og aftaler 
med klasse/elev samt evt. forældre. Er udfordringen større end som så, sker dette i samarbejde med 
klasselærer og evt. team 

Klasselærer tager særlige problematikker op i klassen, inddrager evt. forældre, så de kan støtte op 
om særlige tiltag. Udfordringerne kan evt. tages op på forældremøde enten et af de to ordinære 
eller et ekstra. Klasselæreren sørger for at indbyde en ekstra lærer fra klassen eller evt. AKT-vejleder. 

AKT-vejleder inddrages, og der afholdes trivselsforløb for klassen med de aktuelle problematikker i 
fokus. Forældre orienteres og inddrages evt. 

Der foretages evaluering af forløb, som forældre informeres om. 

Der sættes fokus på fælles problemløsninger- ikke pegen fingre af enkeltelever, men der tales 
generelt. Der kan være enkeltelever, der skal udarbejdes særlig handleplan for. Dette gøres i 
samarbejde med den enkelte elev og forældre. Det kan i nogle tilfælde være givtigt, at hele klassens 
elever og evt. forældre inddrages i den enkelte elevs mål. Men kun hvis elev og forældre mener, det 
give god mening. 

Indsats og identifikation ved uhensigtsmæssig adfærd i undervisningssammenhænge 
Det er vigtigt at være ekstra tydelig over for elever, der udviser uhensigtsmæssig adfærd i 
undervisningen. Hav fokus på opgaven og hvilke forventninger, der er til eleven mht. løsning af 
denne. Gøres så konkret som muligt. 

Klasselærer reflekterer gerne sammen med teamet og evt. SFO om elevens udfordring. Kan det evt. 
hænge sammen med: 

• Indlæringsvanskeligheder, progressionshuller mm 

• Koncentrationsvanskeligheder 

• Vanskeligheder med at skabe struktur 

• Motivation 

• Problematisk dynamik i relationen 

• Manglende sociale kompetencer som fx empati, perspektivering, behovsudsættelse mm 

• Et gæt på elevens intention, ønske. Hvad vil eleven opnå? 

Foreløbig handleplan udarbejdes på baggrund af ovenstående med højst tre udfordringer til 
nærmeste udviklingszone, udarbejdes evt. i samarbejde med AKT-vejleder. 



Klasselærer taler med forældre, som kan komme med bud på årsager, og hvad som kan være 
hjælpsomt for deres barn, og handleplanen justeres. 

Møde med elev om planen enten sammen med en forældre og lærer eller bare med eleven. Vigtigt 
at eleven forstår, at forældre og skole ønsker det samme. Eleven får ikke lov til at bestemme 
udviklingspunkterne, men kan være medbestemmende på, hvad der kan være virksomt. Hvad kan 
evt. stå i vejen? Måske handleplanen herefter skal justeres nok engang. 

Opfølgning i forhold til, hvordan det er gået, om der evt. skal andre hjælpsomme indsatser til? Gøres 
sammen med eleven måske efter hver time, dag eller uge. Aftales med forældre, hvor ofte de skal 
opdateres via skoleintra. Opfølgningsmøde efter 1-2 måneder bør afholdes. 

Hvis klasselærer synes at have brug for hjælp, henvender hun sig til AKT-vejleder, som dels ”kan 
være friske øjne” og observere i undervisningen, være behjælpelige med lokalisering af problemet 
samt handleplan, deltage i møde med forældre evt. tage en ugentlig samtale med eleven. 

Det kan aftales, at klassen bliver involveret, således de andre elever kan være behjælpelige. Men 
dette gøres kun i samråd med elev og forældre. 

Det rykker ikke rigtigt. Skolepsykolog inddrages ved konference. Enten som sparring for lærer alene 
eller med møde, hvor forældre, samt skoleleder, der fungerer som beslutningsreferent, kan bevillige 
ekstra ressourcer og være bindeled, hvis der skulle ske lærerskift, også deltager. Eleven deltager 
ikke her. 

Skoleleder afsætter tidspunkt for mødet. Klasselærer er bindeled til forældre og sørger for accept 
om møde og tidspunkt. 

På konferencen lytter skolepsykolog til, hvordan lærer og forældre opfatter elevens udfordringer, 
og hun vil komme med bud på afdækning samt forslag til handleplan. 

• Opfølgningsmøder 

• Evt. samtaler og observation i klassen. 

• Evt. test, andre fagpersoner, sundhedsplejerske, talepædagog, psykolog fra 
familieafdelingen mfl. 

• Anvisning til et andet skoletilbud. 

Personlige udfordringer 
Forandringer i hjemlige forhold som skilsmisse, sygdom mm. En snak med forældre og elev kan ofte 
være hjælpsomt. Evt. aftaler om særlige hensyn for en periode. Vigtigt at have kontakt både til far 
og mor og hjælpe forældrene til at have fokus på deres barns trivsel. Hvis det skaber for store 
udfordringer, kan det være relevant at inddrage skolepsykologen, hvis forældre accepterer dette. 

Angst, forskellige fobier, tristhed, stress, depression, selvskade (Her bør sundhedsplejerske og/eller 
skolepsykolog tage over med anbefalinger til forløb). 



Har man som personale mistanke om, at en elev bliver slået, seksuelt misbrugt, manglende basal 
omsorg, holder lærer og skoleleder et møde med forældre og forelægger dem bekymringen. På 
baggrund af mødet og efterfølgende observationer indgives, hvis lærer stadig er bekymret, et 
bekymringsbrev til kommunens børne- og unge afdeling, hvor der gives udtryk for bekymringen og 
de observationer, der ligger til grund for bekymringen. (Skal formuleres så objektiv som muligt på 
baggrund af facts og ikke formodninger). Forældre informeres om brevets indhold. 

Hvis andre forældre henvender sig med en alvorlig bekymring om en skolekammerat, er det disse 
forældre, der har pligt til at indsende bekymringsbrev. Men det er klart, at vi som skole skal skærpe 
vores opmærksomhed på barnet. 

Der er udarbejdet en sorgplan, som kan anvendes ved krise som sygdom og død. (se hjemmeside) 

Faglige kvalifikationer og kompetencer 

Vi har på skolen udarbejdet fagplaner, se hjemmeside som i høj grad tager udgangspunkt i de af 
undervisningsministeriet udstedte Forenklede fælles mål. Heraf fremgår forventninger til del- og 
slutmål for hver af de enkelte fag. 

Derudover målstyres undervisningen for eleverne ved hjælp af differentieret undervisning som giver 
plads til, at eleverne udvikler sig i deres eget tempo. Dette gælder både fagligt udfordret- såvel som 
fagligt stærke elever. Målene skal være synlige for eleverne, hvad de skal lære, hvordan de skal gøre, 
og hvad succeskriterierne er, og eleverne skal lære, hvordan de kan blive en del af processen ved at 
være med til at sætte mål, få og give feedback og selvevaluere. 

Procedure ved faglige bekymringer omkring den enkelte elev 
Vi har afsat ekstra ressourcetimer til særlige støtteforanstaltninger som lærer/pædagogstøtte i 
klasserne, som kan flyttes rundt efter behov, lektioner til støtte til it-rygsækbrugere, læseløftkurser, 
matematikløft i indskolingen, lektiecafé frivilling for mellem- og udskolingen samt 2 lektioner til 
særlig sociale målsætningsforløb(AKT). 

Desuden er der afsat timer til læsevejleder, it- hjælpemiddel-vejleder, matematikvejleder, 
mindfullnessvejleder samt AKT-vejleder. 

Herudover har vi mulighed for at få tilført ekstra midler, hvis en elev har brug for mere end 12 
ugentlige lektioner med støtte. Der skal forlægge dokumentation fra skolepsykolog. Det er 
skolelederen, der vurderer på baggrund af lærerudtalelser. 

 Der kan søges om it-rygsæk i SU-styrelsen. 

Faglige udfordringer 
Der tages særlig hånd om faglige udfordringer i forhold til dansk og matematik. 

Danskfaglige udfordringer 
Lærer kan henvede sig til læsevejleder, hvis hun er bekymret for en elevs læse- eller 
ordffordsudvikling. 



Hvert år testes hele klassen i læseudviklingen. Læsevejleder sørger for info til lærer om testen. Det 
er læreren, der udfører og retter. Herefter fortolker dansklærer og læsevejleder sammen og ser, om 
elever har brug for særlig indsats hjemme, læsekursus, ”fonologikkursus” eller støtte i klassen. 

Ansvarlig for it hjælpemidler samt læsevejleder administrerer støttetimerne i samråd med 
skolelederen. 

Matematikfaglige udfordringer 
Matematikvejleder tager sig primært af elever fra indskolingen. Hun kan dog yde vejledning for alle 
matematiklærere i begrænset omfang. 

Motorikvanskeligheder 
Idræts-, billedkunst- og musiklærer kan inddrages. Håber med tiden at uddanne lærer til 
motorikvejleder. Sundhedsplejerske kan inddrages, opfordring til at forældre tager kontakt med 
fysioterapeut. Kommunens motorikvejleder kan kun inddrages mod betaling. 

Talepædagog 
Talepædagog kan vederlagsfrit deltage i konference, hvor det er relevant. Skal hun derimod 
assistere i forhold til undervisningsforløb, skal skolen betale for denne ydelse. 

 


