Spjald Skole
SKOLE/HJEM SAMARBEJDET I SPECIALCENTER ØST PÅ
SPJALD SKOLE
Målsætning:
•
•

•

at skabe åbenhed, tillid og medansvar i samarbejde mellem
elev/forældre og skole.
at have et gensidigt højt informationsniveau.
Skolegade 12
at gøre møderne udbytterige samtidig med, at alle oplever tryghed og 6971 Spjald
Telefon: 99 74 28 00
ligeværd.
spjaldskole@rksk.dk
www.spjald-skole.skoleintra.dk

Handleplan:


Dato: 26.09.13

Statusmøde

Sagsmappe: Virksomhedsplan/principper

Der afholdes ét statusmøde omkring hver elev i perioden oktober – december.
Ved dette møde fremlægges den individuelle handleplan (elevplan) for eleven.
Med udgangspunkt i den individuelle handleplan som udarbejdes med
anvendelse af den kommunale skabelon for specialklassecentre foretages en
revisitation. Den individuelle handleplan skal være tilgængelig på skoleintra
mindst en uge før mødet.
Ved statusmødet deltager alle implicerede fagpersoner fra Børn og
Familieafdelingen – sagsbehandlere, familiekonsulenter, PPR mv.
Indkaldelse til statusmødet varetages af afdelingslederen for specialklasser.
Mødetidspunktet varsles mødedeltagerne med mindst én måned og afvikles
normalt mellem kl. 9.00 og kl. 16.00 på skoledage. Det er ligeledes
afdelingslederen, der leder mødet og udfærdiger et referat.

Opfølgningsmøde
I forårsmånederne afholdes ét opfølgningsmøde
- fagpersoner fra PPF kan deltage.
Opfølgningsmødet er en opfølgning i forhold til statusmødet. Den individuelle
handleplan ajourføres i overensstemmelse med den aktuelle
statusbeskrivelse.
Indkaldelse til opfølgningsmødet varetages af elevens klasselærer. Det er
ligeledes klasselæreren, der leder mødet og udfærdiger et referat ved
anvendelse af referatskabelon.
Klasselæreren sørger for, at statusbeskrivelser, mødeindkaldelser og referater
fremsendes elektronisk til afdelingslederen for specialklasser, således at
dokumenterne kan placeres på elevens elektroniske sagsmappe.

Skole-hjemsamtaler.
Der henvises til skolebestyrelsens principper for de almindelige klasser,
således at:
1. Der afholdes 2 forældremøder/arrangementer om året.
2. Der kan afvikles 2 skole-hjemsamtaler om året. Ved skolestart på
skolen vil den ene samtale være i forbindelse med primærlærernes
besøg i hjemmet.
Vedtaget i skolebestyrelsen den 3. oktober 2013.
Jørgen Vig
Formand for skolebestyrelsen

Ringkøbing - Skjern Kommune

Vagn Gravesen
Skoleleder
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