Konsultativt Internt Møde

KIM
Konsultativt Internt Møde
Aktør:
 Dagtilbudsleder/skoleleder
 Personale ad hoc
 Repræsentanter fra PPR

Tiltag a
Konkret tiltag i eget
dagtilbud eller
skoleregi med
udgangspunkt i
teamet omkring
barnet/børnene

Tiltag b
Konsultative tiltag i
form af samarbejde
mellem PPR/skole/
dagtilbud/forældre

Tiltag c
Indstilling til PPR med
henblik på vurdering/
undersøgelse/
intervention

Tiltag d
Vurdering i
tværfaglig gruppe
eller anden instans

Aktør:
Personaleteam i
dagtilbuddet/skolen
i samarbejde med
forældrene

Aktør:
Dagtilbudsleder/
skoleleder/personale
og PPR i samarbejde
med forældre.

Aktør:
Dagtilbudsleder/
skoleleder i
samarbejde med
forældre

Aktør:
Medlemmer af tværfaglig gruppe samt
ad hoc-personer fra
andre instanser

PPR inddrages



KIM (konsultativt internt møde) er det lokale møde mellem PPR og dagtilbud eller skole.
Her drøftes daglige problemstillinger omkring organisering, grupper af børn eller
enkeltbørn.



Dagtilbudslederen/skolelederen er mødeleder. Repræsentanter fra PPR: en psykolog
samt adhoc en logopæd, en konsulent, en ergo- eller fysioterapeut. Mødet er uden
forældre, men drøftelse af enkeltelever sker på baggrund af samtykke.



På mødet konkretiseres, hvori udfordringen omkring organisation, grupper eller det
enkelte barn består. På baggrund heraf træffes aftalen om valg af tiltag a,b,c,d, og
PPR´s opgave i forhold til tiltaget konkretiseres.



Tiltag for områderne a,b,c,d aftales på det konkrete KIM mellem
dagtilbudsområdet/skolen og PPR, således at dette kan tilpasses det enkelte
dagtilbudsområde/skole i samarbejde med PPR´s arbejdsmuligheder



Problemstillinger drøftes og tiltag besluttes på mødet (20-30 minutter pr.
problemstilling). Der inviteres til stillingtagen til drøftelse af indsatser på Trin 1, 2 eller
3

1

Trin-modellen ift. PPR’s arbejdsmuligheder

Trin 3 –
Individuelle
indsatser
Indsats rettet
mod enkeltbørn

Trin 2 – Indsatser for en gruppe
Indsats rettet mod en
gruppe/klasse/stue/et team

Trin 1 – Indsatser for hele skolen/dagtilbuddet
Indsats rettet mod fundamentet: Værdier/børnesyn, organisationen,
strukturer, samarbejdsstrukturer, specialpædagogiske redskaber og
forståelser, overgange, mellemformer, analyse af deltagelsesspor tilrettelagt
ud fra børnenes udfordringer og deltagelsesmuligheder

Præ-KIM praksisnære indsatser (konsultativt, anonymiseret)

Åben Rådgivning
/ sparring v PPRs
psykologer og
konsulenter
Leder inviterer
PPR på
teammøde

Teamet
oplever behov
for assistance
Skolen egne
støttesystemer
aktiveres, lokale
strukturer

2

Supervision af
team og
observation i
klasse/gruppe

KIM
a, b, c d

