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Inklusion på Gribskov Efterskole 

 

På Gribskov Efterskole former vi vores inklusionstilbud i samarbejde med elever og 

forældre. 

Vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov m.h.t. til indhold og rammer for 

tilbuddet. Sammen med elev og forældre udarbejdes en handlingsplan, der bliver 

evalueret og redigeret midtvejs i skoleåret. Støttelærer og trivselslærere er hen over 

året i løbende dialog med eleven om dennes udfordringer og behov. 

Inklusionslæreren og faglærerne har sammen ansvar for, at eleven er i fortsat faglig 

og personlig udvikling. 

Den faglige støtte gives i vid udstrækning på mindre hold, hvor der gives 

supplerende undervisning, fagkurser eller støtte til opgaver eleverne aktuelt arbejder 

med i fagene. Derudover kan inklusionsindsatsen også foregå i klasserne (ofte i en 

kortere periode) eller som individuel hjælp. Det sidste tilbydes ofte som supplement 

til holdene, hvor eleven har helt specifikke udfordringer f.eks. til en større skriftlig 

opgave eller til hjælp til struktur i forbindelse med eksamensforberedelse. 

  

Første møde med forældre og elever, der har behov for støtte.  

Samtale om elevens udfordringer og behov samt tidligere støtte i folkeskolen. 

Samtaler i juni ved Kommende elevers dag inden skoleåret går i gang. Her skitseres 

udfordringer og behov og hvilke muligheder for hjælp, der kan tilbydes. 

 

Indkredsning af elevens behov og opstart af støtte.  

2 - 4 uger efter opstart.  

Samtaler med elever, hvor indkredsning af elevens aktuelle og langsigtede behov 

klargøres. Det er vigtigt, at eleven har oplevet undervisningen på skolen i de 

forskellige fag for at en brugbar dialog om inklusionsindsatsen giver mening. Efter 

samtale med eleven, aftales den konkrete støtte med forældrene og støtten går i 

gang. 

 

 Handleplaner udarbejdes i samråd med forældre og afsluttes senest 10.okt. 
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Handleplanens indhold 

• Beskrivelse af elevens udfordringer og behov 
 

• Mål og delmål for eleven 

 

• Beskrivelse af skolens tilbud mht. indholdet af støtten (fagområder, hjælp til 
strategier etc) samt rammerne for støtten (individuel hjælp, støtte i klassen, 
undervisning på hold etc.) 

 

• Dato for evaluering af planen 
 

Evaluering af handlingsplan 

I februar evalueres handleplaner i samråd med forældre og elever og evt. ændringer 

indskrives. 

Formidling af elevens udvikling og behov til næste uddannelsessted. 


