
Specialpædagogiske Specialpædagogiske 
indsatser på indsatser på 

småbørnsområdet i småbørnsområdet i 
Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune  

 Den specialpædagogiske 
gruppe består af fagpersoner, som har 

en bred og opdateret viden inden for det 
specialpædagogiske felt. 

Gruppens primære opgave består i at understøtte 
samskabende processer i det almene dagtilbud, hvor grup-

pen bidrager med specialpædagogisk viden og metoder 
ind i læringsmiljøerne. 

Kerneopgaven er som hos resten af skole – og dagtilbuddet i 
Norddjurs kommune:

Vi skaber miljøer, hvor børn ses, lærer, 
trives, deltager – og tør livet!

Specialpædagogisk gruppe er en del af 
Trivsel og Læring (PPR).



 

En specialpædagogisk indsats

Enhver specialpædagogisk indsats vil starte med et afklaringsforløb, hvor 
primærpædagog, specialpædagogisk vejleder og evt. afdelingsleder 

sammen er nysgerrige på læringsmiljøets muligheder.

Indsatsen vil herefter kunne se ud på flere måder, og der vil ud fra 
nedenstående model være et dynamisk flow mellem 

det forebyggende, foregribende og indgribende arbejde 
- afhængig af, hvad der giver mening i forhold til at skabe de bedste 

forudsætninger for at understøtte kerneopgaven. 

Vi ser den tidlige forebyggende indsats som essentiel 
for børns trivsel, læring, udvikling og muligheder i livet. 

Derfor vil det forebyggende arbejde altid have et særligt fokus.

HVORDAN FOREGÅR DET?

Den specialpædagogiske vejleder arbejder relationelt, ressourceorienteret 
og inkluderende. Formålet er at understøtte og udvikle den 

pædagogiske praksis.

Observation, vejledning og støtte kan være målrettet det enkelte barn eller 
børnegruppen og deres deltagelsesmuligheder i læringsmiljøet. 

Aktiviteter/forløb/justering af praksis planlægges og gennemføres i 
samarbejde med institutionspersonalet, og har fokus på at fremme trivsel 

og læring samt at forebygge problemstillingers opståen. 

Der kan desuden ved behov gives vejledning til forældre.    

FOREbyGGENDE FOREGRibENDE iNDGRibENDE
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Ansøgning og visitation til 
specialpædagogisk gruppe i Trivsel og Læring (PPR):

Indstilling til specialpædagogisk gruppe udfyldes og eventuelle bilag 
vedlægges (SMTTE, SOS eller andet) 

Indstillingen sendes til: indstillinger@norddjurs.dk 

Den specialpædagogiske gruppe afholder visitation første tirsdag
 i måneden og indstillingen skal være modtaget 

senest sidste tirsdag i måneden kl. 12. 
Efter visitationen vil institutionen blive kontaktet af den vejleder, 
som indsatsen er tildelt. Indsatsen starter med et afklaringsforløb.

Herefter planlægges den specifikke indsats, 
og en handleplan udarbejdes. 

I skal forvente at sætte tid af til vejledning/sparring og 
løbende evalueringer i indsatsperioden. 

En specialpædagogisk indsats har altid til hensigt at skabe 
refleksion og på baggrund heraf nye handlemuligheder 

for både børn og voksne. 
Fokus er rettet mod de fællesskaber, som barnet indgår i, 

og som de voksne omkring barnet er ansvarlige for at sikre.
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Specialpædagogiske vejledere arbejder ind i dagtilbuddenes virke-
lighed og står på præcis samme love, politikker, værdier og tilgange

Hvad står vi på?


