Specialundervisning for Voksne

Lille Skole for Voksne, Aalborg
Navn
Adresse
Telefon
Fag
Underviser

By
Mail
Evt. kontaktperson
Lokale

Baggrund (Udfyldes af kursist)
Har du en psykiatrisk diagnose?:

Ja

Nej

Hvad er din diagnose:_______________________________________________________________
Har du været indlagt på psykiatrisk sygehus?

Ja

Nej

Hvis ja, hvornår har du sidst været indlagt? ______________________________________________________
Er du i behandling nu?: Medicinsk

Terapi

Andet

Hvordan vil du beskrive din trivsel i hverdagen?:
Dårlig

Middel

God

Hvad er din skolemæssige baggrund:
Afsluttet folkeskole

Afsluttet studentereksamen/HF

Har du en erhvervs- eller videregående uddannelse:

Ingen afsluttet skolegang

Ja

Andet

Nej

Hvilken: _____________________________________ Hvilket år afsluttede du din uddannelse: ___________
Er du på arbejdsmarkedet: Ja

Nej

Hvis nej, hvornår stoppede det:______________________

Har aldrig været det:

Mit forsørgelsesgrundlag er:
Lønindtægt

Kontanthjælp

Sygedagpenge

Førtidspension

Andet

Jeg har været på mit nuværende forsørgelsesgrundlag siden: ____________________
Hvad forventer du at få ud af dette specialundervisningsforløb? ___________________________
______________________________________________________________________________________________

Er der andet, som gør dit behov for specialundervisning vigtig:____________________________
______________________________________________________________________________________________

(Udfyldes af underviser og kursist i samråd. Skal være udfyldt senest efter 3. mødegang)

Ved undervisningsstart udarbejdes en arbejdsplan, der bl.a. skal indeholde:
Deltagerforudsætninger:
Kursistmotivation:
Overordnet målsætning:
Delmål:
Hvilke hjælpemidler og/eller materialer tænkes anvendt:
Undervisningsmetoder:
Dagbog og løbende evaluering af den individuelle undervisningsplan (Udfyldes af underviser)
(Refleksioner over undervisnings mål, indhold, metoder/organisation og resultater, herunder også væsentlige observationer i forløbet, ligesom
samtale/evalueringer med kursisten evt. kursistens kontaktperson er væsentlige)

Evaluering ved afslutning af undervisningsforløb (Udfyldes af underviser og kursist i samråd)
(Hvis det ikke fremgår af den løbende evaluering, hvilke mål/delmål der er nået og med hvilket resultat, skal disse ting præciseres. Er der evt. andre
forhold, der har haft indflydelse på undervisningen? Blev andre undervisningsmaterialer /hjælpemidler taget i brug? Kan revisitaion anbefales – og hvis,
begrundes og uddybes dette med en arbejdsplan for det videre forløb. Hvis revisitation ikke kan anbefales, begrundes dette. Evt. råd og vejledning til et
videre forløb i andre regi eller fag)

