BackOnTrack
- en vej ud af
skolevægring

Om BackOnTrack
En succesfuld indsats for skolevægring er et fælles anliggende og bygger på
en indsats, hvor der sættes ind med en grundig udredning af elevens samlede
situation. Skolevægring er ofte en konsekvens af og påvirket af meget
komplekse problemstillinger, der trækker tråde mellem såvel skole, fritid,
familien, netværk, m.v.
Et BackOnTrack-forløb indebærer en tæt inddragelse af elev, familie og
netværk. I BackOnTrack arbejder vores Trackmentorer ud fra en relationel
og vedholdende indsats, som genetablerer elevens skolegang.
Trackmentoren er elevens mentor og er desuden tovholder og vejleder for
elev og familie.

Indsatser
Sæt mål
Tæt opfølgning
Evaluering

Familien
Fællesskab
Ansvar for eget liv
Muligheder
Beslutninger

Helhedsorienteret
indsats
Eleven i centrum

Samarbejde
på tværs af aktører
(hjem, skole,
sagsbehandler
m.fl.

Afklaring
Viden
Kompetencer
Opfølgning
Fælles ansvar

Målgruppe
Skolevægring er en kompleks problemstilling og det er afgørende at
indsatsen håndteres i fællesskab med elevens netværk, som samarbejder
omkring eleven. Alle vores forløb bliver skræddersyet til den enkelte elev.

Målgruppe til BackOnTrack-forløb:
•

Elever fra 0.-10. klasse. Der er mulighed for STU efterfølgende.

•

Elever med mindst 4-6 måneders skolefravær.

•

Elever med optakt til udtalt skolefravær eller begyndende skolefravær.

•

Elever med angst- og isolationsproblematikker.

•

Elever med ADHD, ADD, autisme og andre udviklingsforstyrrelser.

•

Elever med andre psykiatriske diagnoser.

•

Elever med særlige behov.

•

Kognitivt er eleverne testet til at ligge inden for eller lige under
normalområdet.

Indsats
Vores intensive tilbud henvender sig til elever, der har været fraværende
fra det skoletilbud de har i mere end 4-6 måneder. Et intensivt forløb har
en varighed på mellem 3 og 11 måneder. Det er vanskeligt at fastsætte en
fuldstændig tidsramme på forhånd, da en del af indsatsen er afdækning og
vurdering af de vanskeligheder eleven og familien oplever. Vi laver løbende
vurderinger af indsatsen og de opnåede effekter, så det er muligt at følge og
fastholde progressionen.
Elever hos BackOnTrack får:
•

En tæt relation med egen Trackmentor.

•

Mulighed for at blive mødt hjemme op til 5 gange ugentligt.

•

Sundhedssamtale med sygeplejerske.

•

Tilbud om forløb i mindre grupper sammen med andre elever.

•

Mulighed for samtaleforløb.

Forældre og tætteste netværk hos BackOnTrack vil opleve:
•

Tæt kontakt med Trackmentor i forhold til relationen til eleven.

•

Familierådgivning 1 gang om måneden.

•

Mulighed for løbende faglig sparring med Trackmentor.

•

En tværfaglig understøttet indsats.

•

Udvikling af elevens kompetencer i forhold til den sociale og læringsmæssige kontekst, som giver mening.

•

Tilbud om pårørendegrupper.

•

En stærk faglig vurdering af, hvordan elev og familie bedst muligt finder
nye veje.

I tilbuddet indgår
•

Indsats i eget hjem med fokus på etablering af sociale og læringsmæssige arenaer, der passer til eleven.

•

Hjælp til, hvordan elevens fremtidige skoletilbud kan udformes og se ud.

•

Mulighed for eksponering via virtuelle hjælpemidler, f.eks. VR-briller.

•

Al arbejde sammen med eleven understøttes af en digital platform.

•

En bred faglig screening og vurdering af de vanskeligheder, der omgiver
eleven.

•

Løbende vurdering og planlægning af indsatsen.

•

Skriftlig statusevaluering hver 3. måned.

•

En tæt kontakt mellem Trackmentor, familie, fagpersoner, skoletilbud
m.v.

•

Fokus på overgangene mellem læringsrum og hjem.

•

Mulighed for, at Trackmentor følger eleven i op til 12 timer ugentligt
efter opstart i skoletilbud.

•

Afsluttende samtaler og status med fokus på forebyggende tiltag og
særlige opmærksomhedspunkter for fremtiden.

•

Mulighed for afdækkende samtaler med psykolog/fagperson fra vores
interne Behandlingsenhed.

Som fagperson får du:
•

Indledende afdækning og vurdering af indsatsens forventede omfang
og indhold.

•

Løbende vurdering og status minimum hver 12. uge.

•

Vurdering og anbefalinger i forhold til elevens faglige niveau, samspil
og sociale relationer.

•

Tæt samarbejde mellem familie, fagpersoner og elev om planlægning
og progression i indsatsen.

•

Vejledning og rådgivning til skoletilbud med særligt fokus på brobygning
og overgang til læringsmiljøer og sociale arenaer.

•

Mulighed for tilkøb af ekstra ydelser.

•

Mulighed for dagbehandlingsskole.

•

Mulighed for tilkøb af aflastning.

•

Mulighed for anbringelse.

•

Mulighed for boformer med støtte til personer over 18 år.

Vil du vide mere om
BackOnTrack?
For mere information er du velkommen til at kontakte:
Skoleleder
Ann Mari K. Hoffmann
ann.mari@soebaek.dk
21 55 48 36
eller
Visitator og socialrådgiver
Sarah Meyer
sarah.me@soebaek.dk
21 35 11 16

