
        

 

 

PRINCIP FOR FOREBYGGENDE SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND 
 
Formålet er, at Susåskolen vil skaber vilkår for, at alle elever trives fagligt og socialt, med det formål 
at så få elever som muligt har brug for at modtage specialundervisning i særligt tilrettelagte tilbud.  
 
For at understøtte det daglige pædagogiske arbejde og den fagfaglige undervisning har vi på 
Susåskolen eget ressourcecenter og arbejder med fordybelse i skoledagen, for at sikre den enkelte 
elev de bedste muligheder for at kunne følge undervisningen, med målet om at give eleverne ekstra 
faglige og sociale tilbud, der gør, at så mange elever som muligt kan følge undervisningen.  
 
Fordybelse  
Skolens faglige fordybelse er med til at støtte alle elever. Faglig fordybelse skal give eleverne tid til at 
afprøve, træne og repetere de færdigheder og kompetencer, de tilegner sig i undervisningen. Tillige 
bidrage til at løfte/udfordre både de fagligt svage elever og de fagligt stærkt funderede elever, og 
være med til at sikre en styrkelse af talenterne, samt give en kvalificeret ”støtte” undervisning i 
specielt dansk og matematik.  
 
Ressourcecenter 
Susåskolen har eget ressourcecenter. Ressourcecenteret er skolens interne samarbejdspartnere, der 
står for det faglige og pædagogiske bidrag, der ligger ud over vores primære tilbud i undervisningen. 
Det kan være faglig opfølgning i klasserne på individuelle tiltag som fx it-rygsæk.  
Ressourcecenteret består af vejledere på flg. områder: AKT (adfærd, kontakt og trivsel), inklusion, 
medie/materialer, dansk som andetsprog, IT, Innovation, læsning og matematik.  
 
Formålet for ressourcecenteret:  

• Skal støtte op om skolens lærerteam og SFO-team og deres arbejde med at skabe trivsel, 
fællesskaber og faglighed for alle elever.  

• Skal bidrage til, at den faglige og pædagogiske udvikling og praksis bygger på den bedst 
tilgængelige viden om virkningsfulde indsatser.  

• Skal understøtte indsatser, der skal forebygge, at elever ekskluderes fra deres nærmiljø, 
herunder en hurtig indsats i forhold til elever, der er udfordret i deres skolegang.  

 
Ressourcecenteret kan få ekstern bistand fra Center for Uddannelse, psykolog, tværgående 
socialrådgiver, tale-høre konsulent, ergoterapeut, sundhedsplejerske, SSP konsulenter og ungdoms- 
og uddannelsesvejleder.  
 
Ledelsen følger løbende op på alle klassers og alle elevers faglige, sociale og personlige udvikling. Det 
sker bl.a. via klassekonferencer med lærere og pædagoger og opfølgning på trivselskortlægninger.  

 
Vedtaget i skolebestyrelsen den 24/11-2018  

 
 
 
 
 
 


