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1. Grunderna	för	läroplanen	och	den	lokala	läroplanen	
 

1.1 Grunderna	för	förskoleundervisningens	läroplan	
 

Grunderna för förskoleundervisningens läroplan är en nationell föreskrift utfärdad av 
Utbildningsstyrelsen enligt lagen om grundläggande utbildning1, utifrån vilken den lokala 
läroplanen för förskoleundervisningen ska utarbetas och förskoleundervisningen genomföras. 
Beredningen av läroplansgrunderna regleras främst av lagen och förordningen om 
grundläggande utbildning och av statsrådets förordning som fastställer målen för 
förskoleundervisningen2.  

Syftet med grunderna för förskoleundervisningens läroplan är att främja att en högklassig och 
enhetlig förskoleundervisning förverkligas i hela landet. Utgångspunkt för revideringen av 
grunderna är de utmaningar som förändringarna i barnens uppväxtmiljö och förskolans 
verksamhetsmiljö ställer i dag och i framtiden. Grunderna har beretts i brett samarbete 
utgående från de senaste resultaten från forskning och utvecklingsarbete.  

I grunderna för läroplanen fastställs målen och det centrala innehållet i förskoleundervisningen, 
samarbetet mellan vårdnadshavarna och förskolan samt principerna för elevvård och målen för 
den elevvård som hör till undervisningsväsendet3. Förskoleundervisningen är en helhet som 
omfattar undervisning och fostran, där målen inom olika delområden är relaterade till varandra 
och formar grunden för verksamhetskulturen. Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 
innehåller därför också texter som klargör målen för förskoleundervisningen.  

Grunderna för förskoleundervisningens läroplan innehåller hänvisningar till lagstiftningen. 
Syftet med hänvisningarna är att förtydliga sambandet mellan läroplansgrunderna och 
lagstiftningen. Avvikande från lagarna som reglerar förskoleundervisningen används i 
grunderna för förskoleundervisningens läroplan benämningen barn i stället för elev, stöd för 
växande och lärande i stället för stöd för lärande och skolgång, och elevvård i stället för termen 
elevhälsa som används i lagen om elev- och studerandevård. 

 

1.2 Den	lokala	läroplanen	och	utvecklandet	av	den	
  

Anordnaren av förskoleundervisning ansvarar för att utarbeta en lokal läroplan för 
förskoleundervisningen och för att utveckla den.4 I den lokala läroplanen bestäms utifrån de 
nationella grunderna för förskoleundervisningen om det fostrande arbetet, undervisningen, 
elevvården, samarbetet med vårdnadshavarna samt om den övriga verksamheten och dess 
genomförande. Läroplanen ska utarbetas så att den beskriver, styr och stödjer anordnandet 

 
1 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 14 § 2 mom. och Statsrådets förordning (422/2012) 13 § 
2 Statsrådets förordning (422/2012) 
3 Lag om grundläggande utbildning 14 § 2 mom. (477/2003) 
4 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 15 § 1 mom.  
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av förskoleundervisningen vid alla förskoleenheter. Vid uppgörandet av den lokala 
läroplanen ska anordnaren av förskoleundervisning beakta de lokala särdragen och barnens 
behov samt resultat från utvärderingar och utvecklingsarbete som gäller 
förskoleundervisningen.  

Läroplanen ska också utarbetas med hänsyn till övriga lokala planer, såsom:  
• eventuell plan för småbarnspedagogik, 
• läroplanen för undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen,  
• läroplanen för den grundläggande utbildningen, 
• eventuell plan för morgon- och eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande 

utbildningen  
• välfärdsplan för barn och unga enligt barnskyddslagen5 
• plan för likabehandling enligt lagen om likabehandling,6 
• eventuell plan för hållbar utveckling eller kulturfostran samt övriga planer och beslut som 

anordnaren av förskoleundervisning gjort angående utbildning, barn och familjer. 

Anordnaren av förskoleundervisning ska godkänna läroplanen separat för förskoleundervisning 
på svenska, finska och samiska och vid behov för förskoleundervisning på något annat språk7. 
Den lokala läroplanen kan utarbetas gemensamt för alla förskoleenheter eller så att planen 
innehåller gemensamma delar och enhetsspecifika delar på det sätt som anordnaren av 
förskoleundervisning beslutar. Flera anordnare av förskoleundervisning kan också komma 
överens om att utarbeta, utvärdera och utveckla läroplanen tillsammans. Anordnaren av 
förskoleundervisning ska dessutom utgående från läroplanen sammanställa en årlig plan och på 
förhand underrätta vårdnadshavarna om centrala frågor som bestäms i den.8. I planen 
preciseras hur den lokala läroplanen förverkligas vid varje förskoleenhet under det aktuella året.  

Anordnaren av förskoleundervisning ska se till att förskolepersonalen och vårdnadshavarna har 
möjlighet att delta i utarbetandet och utvecklandet av läroplanen Också barnens synpunkter 
ska beaktas och användas i utvecklingsarbetet 9. Särskild vikt läggs vid att skapa metoder för 
samarbete så att både barnen och vårdnadshavarna kan delta och påverka på ett meningsfullt 
sätt. Enligt lagen om grundläggande utbildning ska förskoleundervisningens läroplan utarbetas 
i samarbete med de myndigheter som sköter uppgifter inom kommunens social- och 
hälsovård10. För att trygga en enhetlig lärstig för barnen är det viktigt att personalen inom den 
övriga småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen ges möjlighet att bekanta 
sig med och delta i utarbetandet och utvecklandet av förskoleundervisningens läroplan.  

Enligt lagen om grundläggande utbildning har ett barn som deltar i förskoleundervisning rätt att 
varje dag i förskolan få undervisning enligt läroplanen samt sådan handledning och sådant stöd 
som förutsätts för en gynnsam utveckling och inlärning11. För att trygga denna rätt ska alla som 
arbetar med barnet i förskolan följa den läroplan som anordnaren av förskoleundervisning 
fastställt och andra normer som reglerar arbetet. Också de individuella planer som anknyter till 
stöd för barnets växande och lärande12 ska utarbetas utgående från den gemensamma 
läroplanen.  

 
5 Barnskyddslag (417/2007) 12 §; Lag om elev- och studerandevård (1287/2013) 12 § 
6 Lag om likabehandling (21/2004), 4 § 
7 Lag om grundläggande utbildning 15 § 1 mom. (628/1998) 
8 Förordning om grundläggande utbildning 9 § (852/1998) 
9 Lag om grundläggande utbildning 47 a (1267/2013); FN:s konvention om barnets rättigheter 1989 
10 Lag om grundläggande utbildning 15 § 2 mom. (477/2003) 
11 Lag om grundläggande utbildning 30 § 1 mom. (642/2010) 
12 Lag om grundläggande utbildning 16 a § och 17 a § (642/2010)  
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Anordnaren av förskoleundervisning har som uppdrag att utvärdera sin förskoleundervisning 
och dess effekt och delta i extern utvärdering av sin verksamhet. Syftet med utvärderingen är 
att utveckla kvaliteten på förskoleundervisningen och förbättra förutsättningarna för barnens 
lärande13. Uppföljning och utvärdering av den lokala läroplanen och den årliga plan som 
preciserar läroplanen är en del av utvärderingsuppdraget och utvecklingsarbetet. Utöver den 
information som anordnaren av förskoleundervisning och förskoleenheterna ger kan även 
resultaten av nationella utvärderingar och utvecklingsprojekt användas vid utvärderingen av 
förskoleundervisningen. En konstruktiv och öppen självvärdering främjas av samarbete med 
andra aktörer.  

Ändringar i läroplansgrunderna förutsätter att motsvarande ändringar görs i den lokala 
läroplanen och omsätts i praktiken. Anordnaren av förskoleundervisning kan också granska sin 
läroplan och förbättra dess kvalitet och ändamålsenlighet utifrån lokala behov och genom att 
utnyttja resultaten från utvecklingsarbetet.  

 

1.3	Centrala	beslut	i	den	lokala	läroplanen	
 
Den lokala läroplanen och den årliga plan14 som preciserar läroplanen utarbetas på det sätt 
som anordnaren av förskoleundervisning bestämmer i enlighet med de mål och principer 
som beskrivs i detta kapitel. Utbildningsanordnaren kan besluta om delegering av beslut 
gällande läroplanens innehåll till förskoleenheterna och ge dem anvisningar om detta.  
 I grunderna för förskoleundervisningens läroplan anges i slutet av varje huvudkapitel vilka 
frågor i kapitlet som ska avgöras och beskrivas i den lokala läroplanen.  
 
Vid beredningen av den lokala läroplanen ska anordnaren av förskoleundervisning 
fastställa och i läroplanen beskriva:  
• för vilka undervisningsspråk läroplanen utarbetas och godkänns 
• om den lokala läroplanen utarbetas gemensamt för alla förskoleenheter, helt eller delvis 

separat för varje enhet, regionalt, eller om man väljer en annan lösning 
• hur strukturen i läroplanen ser ut, i vilken ordning frågor behandlas och hur läroplanen 

publiceras 
• hur personalen i förskolan, barnen och vårdnadshavarna deltar i uppgörandet, 

uppföljningen och utvecklingen av läroplanen 
• hur samarbetet i anknytning till läroplansarbetet genomförs med småbarnspedagogiken, 

den grundläggande utbildningen och sakkunniga inom social- och hälsovårdsväsendet 
samt andra eventuella samarbetsparter 

• hur lokala särdrag, olika sätt att ordna förskoleundervisningen, utvecklingsmål och planer 
som gäller barnen beaktas vid beredningen av läroplanen 

• hur vårdnadshavarna och intressentgrupperna informeras om läroplanen och den årliga 
plan som preciserar läroplanen 

• hur läroplanen utarbetas, uppföljs och utvecklas 

Förskolan vid Svenska Barndaghemmet i Tammerfors: 

Svenska Barndaghemmet fungerar som anordnare av den svenskspråkiga förskolan i 
Tammerfors och vi följer grunderna till Tammerfors stads plan för den lokala läroplanen. 

 
13 Lag om grundläggande utbildning 21 § 1 och 2 mom. (1296/2013) 
14 Förordning om grundläggande utbildning (852/1998) 9 §  
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Läroplanen och undervisningsspråket är svenska för barn med svenska som modersmål.  

Förskolan utarbetar en arbetsplan för läsåret som grundar sig till läroplanen. Arbetsplanen 
godkänns av Svenska samskolans rektor. 

Grunderna för förskoleundervisningens läroplan och den lokala planen utgör en helhet. 
Utbildningsstyrelsens grunder (2014) finns först i varje kapitel var efter det finns vid behov de 
lokala preciseringarna.  

Vårt mål är att barnen får en enhetlig stig från dagvård till förskolan och därefter till den 
svenskspråkiga grundskolan i Tammerfors. 

Den lokala planen för förskolan har utarbetats i samarbete med Tammerfors stad plan och 
med grundskolans nya läroplan.  Barnen har deltagit i planen med att ge önskemål och berätta 
om de positiva verksamhetsmodeller de varit med om i förskoleundervisningen. Förfrågan 
har gjorts i förskolan och i samband med föräldradiskussioner. Föräldrarnas och barnens 
deltagande syns särskilt i arbetsplanen för läsåret. Samarbetet fortsätter i utvärderingen och 
utvecklandet av läroplanen enligt utvärderingsplanen. 

Alla barn som deltar i förskoleundervisningen utarbetas en plan för förskoleåret och för barn 
med behov av intensifierat stöd, utarbetas en individuell plan för stödåtgärder i 
förskoleundervisningen.  

2. Förskoleundervisningens	uppdrag	och	allmänna	mål	
 

Förskolan är en viktig tidsperiod i barnets liv. Förskoleundervisningen ska planeras och 
genomföras så att barnen har möjlighet att bli inspirerade, experimentera och att lära sig nytt.  
Barnens utveckling inom de olika kunskaps- och färdighetsområdena breddas genom att de 
agerar och är aktiva och leker i månsidiga lärmiljöer. I förskoleundervisningen ska barnen ges 
tillfälle att kommunicera på olika sätt och att stärka sina sociala färdigheter.   Målet är att 
barnen lär sig att värdesätta att alla människor är likvärdiga och att de själva är unika.   
 
Småbarnspedagogiken inklusive förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen 
ska med tanke på barnets utveckling och lärande bilda en logiskt framskridande helhet som 
lägger grund för ett livslångt lärande.  Förskoleundervisningens centrala uppdrag är att främja 
barnets förutsättningar att växa, utvecklas och lära sig.  Undervisningen ska utgå från barnet. 
Undervisningens uppdrag är att stärka barnets positiva självbild och uppfattning om sig själv 
som lärande individ. Förskoleundervisningen ska utvecklas enligt principen om inkludering. 
Förskoleundervisningen har stor betydelse när det gäller att på ett tidigt stadium upptäcka 
behov av stöd för växande och lärande, att ge stöd och samtidigt förebygga svårigheter.   
 

2.1	Förpliktelser	som	styr	förskoleundervisningen		
	
Vårdnadshavaren ska se till att barnet deltar i förskoleundervisningen eller annan verksamhet 
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genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås15. Kommunen är skyldig att ordna 
förskoleundervisning för barn som bor inom kommunen året innan läroplikten börjar16. 
Förskoleundervisningen kan ordnas i daghem och i skolor. Förpliktelserna som styr 
förskoleundervisningen grundar sig på Finlands grundlag, lagen och förordningen om 
grundläggande utbildning och statsrådets förordning som utfärdats med stöd av den, elev- och 
studerandevårdslagen17 samt på grunderna för förskoleundervisningens läroplan.  Enligt 
Finlands grundlag får ingen utan godtagbart skäl särbehandlas på grund av kön, ålder, ursprung, 
språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, handikapp eller av någon annan orsak som 
gäller hans eller hennes person 18. Också förpliktelser som grundar sig på annan lagstiftning eller 
internationella avtal som Finland förbundit sig att följa ska beaktas då undervisningen ordnas.  
Sådana är bland annat lagen om likabehandling19, jämställdhetslagen20, Europakonventionen 
om mänskliga rättigheter21 och FN:s konvention om barnets rättigheter22. 
 
I förskoleundervisningen är undervisningsspråket antingen svenska eller finska.  
Undervisningsspråket kan också vara samiska, romani eller teckenspråk.  Dessutom kan en del 
av undervisningen ges på något annat språk än de som fastställs i lagen om grundläggande 
utbildning, om det inte äventyrar barnens möjligheter att följa med undervisningen23. Om detta 
bestäms närmare i kapitel 4.4. 

Enligt lagen om grundläggande utbildning är målet för förskoleundervisningen att stödja 
barnens utveckling till humana människor och etiskt ansvarskännande samhällsmedlemmar och 
att ge dem sådana kunskaper och färdigheter som behövs i livet24. Målet för 
förskoleundervisningen är enligt lagen att som en del av småbarnspedagogik förbättra barnens 
inlärningsförutsättningar. Förskoleundervisningen ska också främja bildning och jämlikhet och 
undervisningen ska ges på tillräckligt lika villkor i hela landet. Målen för undervisning och fostran 
beskrivs närmare i statsrådets förordning25. 

Förskoleundervisningen omfattar i allmänhet ett läsår26 och ska ges under minst 700 timmar27. 
För barn som omfattas av förlängd läroplikt beskrivs alternativen i kapitel 5.5.  
Förskoleundervisningen ska ordnas så att barn som deltar i förskoleundervisning har möjlighet 
att använda andra tjänster inom småbarnspedagogiken28.  

Förskoleundervisningen ska genomföras enligt en lokal läroplan som utarbetats utgående från 
grunderna för förskoleundervisningens läroplan.  Förskoleundervisningen ska på ett positivt 
sätt ta hänsyn till barnens olika språkliga, kulturella och religiösa bakgrund eller åskådning.  
Barnens åsikter ska beaktas och utvecklingen av deras identitet stödjas.  

 
15 Lag om grundläggande utbildning 26 a § 4 mom. (1040/2014) 
16 Lag om grundläggande utbildning (628/1998), 4 §  
17 Lag om elev- och studerandevård (1287/2013) 
18 Finlands grundlag (731/1999) 6 § 2 mom.  
19 Lag om likabehandling (21/2004) 
20 Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) 
21 Europakonventionen om mänskliga rättigheter, Fördrag (63/1999) 
22 FN:s konvention om barnets rättigheter 1989 
23 Lag om grundläggande utbildning 10 § 1 mom. (1288/1999) 
24 Lag om grundläggande utbildning (628/1998), 2 §   
25 Statsrådets förordning (422/2012) 2–4 §  
26 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 9 § 2 mom. 
27 Lag om grundläggande utbildning (852/1998) 3 § 2 mom. 
28 Lag om grundläggande utbildning 6 § 1 mom. (1288/1999) och Lag om barndagvård 11 b (1290/1999) 
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I lagstiftningen som berör förskoleundervisningen betonas vårdnadshavarnas delaktighet29.  
Vårdnadshavarna har rätt att få information om förskoleundervisningens mål och verksamhet 
redan innan anmälan till förskoleundervisningen sker och om sitt barns förskoledag under året 
i förskolan. Vårdnadshavarnas åsikter och den information och respons som de ger ska beaktas 
när man utvecklar förskoleundervisningen.  

Förskoleundervisningen, läromedlen och redskapen som används i undervisningen samt 
behövlig elevvård är avgiftsfria30. Barnen ska varje förskoledag avgiftsfritt få en fullvärdig måltid 
som är ändamålsenligt ordnad och övervakad.31  

Barn som deltar i förskoleundervisning har rätt till en trygg och säker studiemiljö32. Tryggheten 
och säkerheten ska beaktas i lärmiljöerna och i all verksamhet i förskolan.  En verksamhetskultur 
som bygger på ömsesidig respekt och omsorg och lärmiljöer som lämpar sig för 
förskoleundervisningen skapar goda förutsättningar för att barnen ska känna sig trygga och 
säkra. Trygghets- och säkerhetsfrågor beskrivs närmare i kapitlen 3 och 6. Vid anordnandet av 
undervisning ska dessutom beaktas föreskrifter om arbetarskydd, användning av 
personuppgifter, offentlighet och integritets skydd samt föreskrifter om utredning av brottslig 
bakgrund hos personer som arbetar med barn. I förskoleundervisningen kan fostrande samtal 
och disciplinära åtgärder som nämns i lagen om grundläggande utbildning33 användas på ett för 
förskoleundervisningen anpassat sätt. Utbildningsanordnaren ansvarar för uppgörandet av den 
plan som lagen förutsätter. Planen kan ingå i den lokala läroplanen eller utgöra en skild plan. 

Kommunen eller en anordnare som beviljats tillstånd att ordna förskoleundervisning kan köpa 
förskoletjänsterna av en offentlig eller privat serviceproducent34. Utbildningsanordnaren 
ansvarar för att de tjänster som köps ordnas enligt de lagar som gäller förskoleundervisning, 
tillståndet att ordna förskoleundervisning och enligt föreliggande läroplansgrunder.   

	
2.2	Förskoleundervisningens	uppdrag	under	lärstigen		
 

Det är viktigt att småbarnspedagogik, förskoleundervisningen som ingår i den, och den 
grundläggande utbildningen bildar en helhet som framskrider på ett logiskt sätt med tanke på 
barnens växande och lärande. Utgångspunkten för en högklassig helhet är att lärarna och den 
övriga personalen känner till de olika etapperna under lärstigen samt de centrala mål, särdrag 
och metoder som anknyter till dem.  För att barnens växande och lärande ska fortlöpa smidigt, 
ska övergångarna planeras och utvärderas gemensamt på det sätt som beskrivs i kapitel 3.3.  
Undervisningspersonalen och den övriga personalen ska samarbeta med vårdnadshavarna 
under alla etapper av barnens lärstig.  Målet är att varje barns lärstig fortlöper smidigt från 
småbarnspedagogik till förskoleundervisningen och vidare till den grundläggande utbildningen 
utgående från barnets behov.  För att målet ska nås är det viktigt med en systematisk ledning 
av personalens samarbete och kompetens både på förskoleenheterna och på anordnarnivå.  

Förskoleundervisningen har i enlighet med statsrådets förordning35 som särskilt mål att i 
samarbete med vårdnadshavarna främja barnens förutsättningar för utveckling och lärande 

 
29 Lag om grundläggande utbildning 3 § 3 mom. (628/1998) 
30 Lag om grundläggande utbildning 31 § 1 mom. (477/2003) och Lag om elev- och studerandevård (1287/2013) 9 §     
4 mom. 
31 Lag om grundläggande utbildning (628/1998) 31 § 2 mom.  
32 Lag om grundläggande utbildning 29 § 1 mom. (1267/2013) 
33 Lag om grundläggande utbildning 35 a § (1267/2013) samt 36 och 36 a § (477/2003 och 1267/2013) 
34 Lag om grundläggande utbildning 4 § 1 mom. och 7 § 5 mom. (628/1998) 
35 Statsrådets förordning (422/2012) 5 §  
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samt att stärka barnens sociala färdigheter och sunda självkänsla med hjälp av lek och positiva 
upplevelser av lärande. I förskoleundervisningen ska pedagogiska metoder som lämpar sig för 
småbarnspedagogik användas och barnens intressen respekteras när undervisningen ordnas. 
Olika former av lek ska ständigt ingå i förskoleundervisningens verksamhet. Vårdnadshavarna 
är viktiga samarbetsparter vid planeringen, genomförandet och utvärderingen av 
verksamheten. Stödet för växande och lärande samt elevvården ordnas vid behov genom 
sektorsöversgripande samarbete. 

Förskoleundervisningen är målinriktad verksamhet.  Målen för undervisningen fastställs enligt 
grunderna för läroplanen och den lokala läroplan som utarbetats utgående från 
läroplansgrunderna.   Läroplanen ska inte fastställa gemensamma mål för barnens lärande.  
Individuella mål främjar barnens växande och lärande, och därför ska läraren diskutera varje 
barns individuella behov, önskemål och mål för lärandet med barnet och barnets 
vårdnadshavare.   Förskolepersonalen ska planera undervisningen och utveckla lärmiljöerna 
utgående från dessa behov och önskemål.   För att göra lärandet ännu mer målinriktat, kan 
läraren för varje barn utarbeta en plan för barnets lärande tillsammans med barnet och 
vårdnadshavaren.  En plan för barnets lärande ska alltid utarbetas ifall barnet får intensifierat 
stöd. För barn som omfattas av särskilt stöd ska en individuell plan för hur undervisningen ska 
ordnas (IP)36 utarbetas.     

I förskoleundervisningen ska varje barns fysiska, psykiska och sociala utveckling samt 
utvecklingen av kunskaper och färdigheter följas upp och stödjas.  Målet är att samtidigt 
förebygga eventuella svårigheter.  Barnets jaguppfattning ska stärkas med hjälp av 
uppskattande kommunikation, mångsidiga inlärningsupplevelser och uppmuntrande respons.  
Under förskoletiden ska barnen få bekanta sig med den närmaste omgivningen, dess natur och 
den mångfald av människor som bor där.  Lek och fantasi har stor betydelse när barnen lär sig 
nya kunskaper och färdigheter.  Förskoleundervisningen ska erbjuda barnen tillfällen att 
kommunicera, uttrycka sig på olika sätt och få nya upplevelser.  Tillsammans ska man i olika 
lärmiljöer bekanta sig med saker som intresserar barnen.  Det ger barnen möjligheter att få 
vänner, att känna glädje över sitt lärande och att bli intresserade av nya saker.  

När vårdnadshavaren anmält sitt barn till förskolan, är utgångspunkten att barnet deltar i all 
verksamhet37.  Utbildningsanordnaren beslutar och informerar vårdnadshavaren om 
förfaringssätt gällande anhållan om befrielse på grund av barnets sjukdom eller annan orsak. 
Vårdnadshavaren, läraren och den personal som medverkar i anordnandet av 
förskoleundervisningen bär gemensamt ansvar för att förskolebarnen regelbundet deltar i 
förskoleundervisningen.   

 

	

2.3	Värdegrunden			
 

Förskoleundervisningen bygger på uppfattningen om barndomens egenvärde. Varje barn är 
unikt och värdefullt precis så som det är.  Alla barn har rätt att bli hörda, sedda, tagna i 
beaktande och förstådda som individer och som medlemmar i gruppen. Barnen har rätt att lära 
sig och bilda sig en uppfattning om sig själva och världen utifrån sina egna perspektiv.   

Barnen har rätt att lära sig genom lek och att glädja sig över sitt lärande. Barnets tidigare 
 

36 Lag om grundläggande utbildning 16 a § 1 mom. (628/1998)  
37 Lag om grundläggande utbildning 35 § (1040/2014) 
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upplevelser och kunskaper utgör en del av barnets lärstig.  Det är viktigt att respektera att barn 
är olika, att de beter sig och lär sig på olika sätt.  Barnens uppfattningar och åsikter ska 
värdesättas och de ska få delta i utformandet av lärmiljöerna och enligt sina förutsättningar 
även i planeringen och utvärderingen av verksamheten.  Barnen ska sporras till samarbete och 
gemenskap. 

Varje barn har rätt till god undervisning. God förskoleundervisning kännetecknas av 
uppmuntrande respons och rättvist bemötande.  Barnen ska ges möjlighet att uttrycka sig och 
sina tankar, hantera känslor och konflikter samt pröva och lära sig nya saker.   
Förskoleundervisningen ska stödja barnens förmåga att förstå värderingar, tillägna sig 
hälsosamma levnadsvanor samt utveckla sina emotionella färdigheter och sitt sinne för estetik.  

Samarbete mellan förskolepersonalen och vårdnadshavarna bidrar till att trygga barnens 
välbefinnande. Förskolepersonalen ska bemöta olika familjer och hemmens olika åskådningar, 
religioner, traditioner och syner på uppfostran med öppenhet och respekt för att skapa 
förutsättningar för konstruktiv kommunikation och undervisning. 38 

I förskoleundervisningen ska man följa principerna om hållbar livsstil och beakta dess olika 
dimensioner: den sociala, den kulturella, den ekonomiska och den ekologiska.  
Verksamhetsmiljön i förskolan ska stödja jämlikhet och likabehandling.  Det innebär bland annat 
jämlikhet i fråga om åsikter och jämställdhet mellan könen.   Förskoleundervisningen ska främja 
barnens möjligheter att utveckla sina färdigheter och att göra val oberoende av könsbundna 
förväntningar. Strävan efter jämlikhet ska kompletteras av en övergripande princip om 
likabehandling39. Undervisningen ska präglas av religiös pluralism samt vara partipolitiskt och 
konfessionellt obunden. Förskoleundervisningen får inte användas som kanal för kommersiell 
påverkan. 

Förskolan vid Svenska Barndaghemmet i Tammerfors: 

Vi för värdediskussioner i förskolan i enlighet med statliga läroplasgrunder, lokala 
preciseringar och Tammerfors stads strategier vars cantrala punkter är att verka i 
samarbete, öppenhet, djärvhet och ansvarsfullt beteende. Lärstigens 
verksamhetsformer (småbarnsfostran, förskolan och grundskolan) för årigen en 
värdediskussion. Gemensamma värderingar bidare alla parter i att göra synliga i 
vardagen. De valda värden styr förskolans verksamhetskultur. Väredgrundens 
verkställande följs upp enligt utvärderingsplanen i arbetsplanen för läseåret.  

 

 

2.4	Synen	på	lärande				
     

Grunderna för förskoleundervisningens läroplan har utarbetats utgående från en syn på 
lärande, enligt vilken barn tillägnar sig nya kunskaper och färdigheter genom växelverkan med 
andra barn, lärare, olika grupper och den närmaste omgivningen.  Lärande är en helhetsbetonad 
process som inbegriper handlingar, känslor, sinnesförnimmelser, fysiska upplevelser och tankar.  
Det väsentliga i lärandet är att barnen själva är aktiva och litar på sina möjligheter som lärande 

 
38 Statsrådets förordning (422/2012) 2 § 
39 Lag om likabehandling 6 § 1 mom. (21/2004) 
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individer.   Också barnens vilja och tilltagande förmåga att samarbeta har betydelse för lärandet.  
I förskoleundervisningen lär sig barnen genom att leka, röra på sig, utforska, utföra små arbeten, 
skapa och uttrycka sina upplevelser.  Positiva känsloupplevelser, glädje och nyskapande 
verksamhet främjar lärandet och sporrar barnen att utveckla sin kompetens. 
 
Utgångspunkten för lärandet är barnets tidigare erfarenheter och kunskaper.  Det är viktigt att 
nya kunskaper och färdigheter har anknytning till barnens vardag och erfarenhetsvärld.  Genom 
handledd verksamhet och lek i förskolan får barnen lära sig att samarbeta med andra och att 
ställa upp individuella och gemensamma mål. I verksamheten ska man lyssna på barnen, höra 
deras åsikter, diskutera med dem och stödja dem att ta hänsyn till andra.  På det viset upplever 
barnen att de är en del av gruppen och gemenskapen.  Målet är att nya kunskaper och 
färdigheter väcker barnens lust att lära sig mera. 

  

2.5	Mångsidig	kompetens	i	förskoleundervisningen				
 

Med mångsidig kompetens avses en helhet som består av kunskaper och färdigheter, 
värderingar, attityder och vilja.  Kompetens innebär också förmåga att använda sina kunskaper 
och färdigheter på det sätt som situationen kräver.  Utvecklingen av mångsidig kompetens 
börjar i den tidiga barndomen och fortgår hela livet.  Den stärks successivt under lärstigen 
genom studier inom olika kunskaps- och färdighetsområden, vardagliga aktiviteter och 
kommunikation.  Behovet av mångsidig kompetens framhävs när den omgivande världen 
förändras.  Att växa som människa, att studera och arbeta samt att fungera som 
samhällsmedborgare förutsätter både nu och i framtiden en bred kompetens som överskrider 
gränserna mellan olika vetenskapsområden. 

Uppdraget att utveckla mångsidig kompetens ska beaktas i all verksamhet i förskolan: vid 
utvecklandet av verksamhetskulturen och lärmiljöerna samt i det fostrande arbetet och i 
undervisningen. Uppdraget grundar sig på principen i statsrådets förordning om att se 
undervisningen som en helhet och 40 . Detta förutsätter målmedvetet arbete och utvärdering 
av hur målen uppnås samt samarbete mellan förskoleundervisningen och den grundläggande 
utbildningen.  

Utvecklingen av mångsidig kompetens främjar barnens växande som individer och som 
medlemmar i sin grupp.  De olika delområdena inom mångsidig kompetens stödjer barnens 
förmåga att rikta in sig på livslångt lärande och lägger grund för en hållbar livsstil.  I 
förskoleundervisningen ska tyngdpunkten ligga på de sociala och kulturella dimensionerna av 
hållbar livsstil.   Arbetssätten i förskolan, hur lärmiljöerna utformas och hur barnens lärande och 
välbefinnande stöds påverkar utvecklingen av mångsidig kompetens i högre grad än innehållet 
i undervisningen.   

Förskolan vid Svenska Barndaghemmet i Tammerfors: 

Mångsidig kompetens är en gemensam läroprocess från förskola till slutet av 
grundskolan som grundar sig i värdegrunden och verksamhetskulturen. Stärkandet av 
kunskap hos barnen granskas från olika synvinklar, genom att undersöka olika 
vetenskapliga orsak & följder och genom att forma helheter. Mångsidig kompetens ger 
barnen färdighet att samarbeta, använda behövlig information och kunskap. På 

 
40 Statsrådets förordning (422/2012) och UKM:s premoria 28.6.2012 
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kommunal nivå är det växelverkan med inverkande och deltagande. 

Mångsidig kompetens betyder också att lärmiljöerna byggs upp så att de stärker 
deltagande. I förskolan stärker vi samarbete. Målen för mångsidig kompetens är synliga 
i verksamhetskulturens mångsidiga arbetssätt och handledning av lärandet. Som mål 
har vi en aktiv förskoleelev som tar ansvar över sitt handlande.  

Att öka kunskapen av mångsidig kompetens är en del av förskolans dagliga verksamhet. 
Från denna synvinkel utnyttjar vi i förskolan i mån av möjlighet utomstående lärmiljöer 
och samarbetspartner. 

Förmåga att tänka och lära sig  
 

Tänkandet och färdigheten att lära sig utvecklas genom kommunikation och skapar 
förutsättningar för utvecklingen av övriga kompetenser och livslångt lärande.  Mängden 
information, som hela tiden uppdateras, förutsätter förmåga att tillägna sig ny kunskap och att 
kunna styra sitt lärande.  Strukturering av information och skapande av ny kunskap förutsätter 
kreativt och kritiskt tänkande.  Förskoleundervisningens uppdrag är att uppmuntra och hjälpa 
barnen att utveckla sin förmåga att tänka och lära sig och att stärka barnens tro på sitt eget 
kunnande.   
 
Barnens minne och fantasi ska utvecklas med hjälp av till exempel ramsor, musik och drama.  
Lekar, spel och olika problemlösnings- och forskningsuppgifter ger barnen upplevelser samt 
möjligheter att känna glädje över att inse och upptäcka nya saker.  Mångsidig motion och 
perceptionsmotoriska övningar stödjer barnens lärande.  Barnen ska uppmuntras att pröva och 
lära sig också krävande saker, att fråga och ifrågasätta.  De ska sporras att glädja sig när de 
lyckas och att uppmuntra andra och samtidigt att inte ge upp om de misslyckas.  Arbetet 
dokumenteras och man diskuterar och utvärderar tillsammans med barnen hur man lyckats.  
Samtidigt ska barnen få hjälp med att bli medvetna om sina framsteg och sitt lärande. 
 
Kulturell och kommunikativ kompetens  
 
Att kunna kommunicera, uttrycka sig och förstå andra har stor betydelse för individens 
funktionsförmåga och välbefinnande i en mångkulturell värld. Förmågan att lyssna, känna igen 
och förstå olika synsätt kännetecknar god kommunikation och kulturella färdigheter.  För att 
skapa positiva människorelationer och lösa problemsituationer på ett konstruktivt sätt 
förutsätts samarbetsförmåga.  Förskoleundervisningen ska erbjuda barnen möjligheter att på 
ett tryggt sätt öva sin förmåga att kommunicera och uttrycka sig i kamratgruppen och med 
vuxna i närmiljön.  
 
Barnen ska uppmuntras att lära känna och umgås med andra människor. Fester, lekar och 
aktiviteter som förutsätter samarbete ger barnen möjlighet att öva sig att uppträda i olika 
situationer och med olika människor.   Barnen ska bemötas med respekt och lära sig att vara 
vänliga och uppföra sig väl mot andra.  Tillsammans med barnen ska man bekanta sig med 
närmiljön och dess kulturella mångfald. Barnen ska lära sig att uppskatta sina egna och andra 
familjers traditioner och vanor. Utvecklingen av barnens språkmedvetenhet ska stödjas och 
barnen ska uppmuntras att uttrycka sig på olika sätt. 

Förskolan vid Svenska Barndaghemmet i Tammerfors: 

I Tammerfors finns det många möjligheter till kultur och konst, förskolan deltar i 
kulturutbudet regelbundet och planerat. Vi bekantar oss och deltar i det Finlands-
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Svenska kulturarvet, dess högtider och seder.  Förskoleeleven får mångsidig kompetens 
för kultur. 

Vardagskompetens   

Alla behöver kunna ta hand om sig själva, värna om sin hälsa och trygghet och använda teknik i 
vardagen.  Det handlar om individens välbefinnande och att tillägna sig en hållbar livsstil.  
Förskoleundervisningen ska stärka färdigheter som hör samman med barnens välbefinnande 
och uppmuntrar dem att göra val som stämmer överens med en hållbar livsstil.  
Förskoleundervisningen ska också stödja barnen att förhålla sig positivt till framtiden.  

I förskoleundervisningen ska barnen utifrån sina förutsättningar lära sig ta ansvar för sig själva 
och andra, för sina saker och den gemensamma miljön. Barnens vardagsrytm och betydelsen 
av måltider och vila ska tas upp i undervisningen och med vårdnadshavarna.  Särskild vikt ska 
fästas vid mångsidig och tillräcklig motion som en förutsättning för barnens lärande och 
välbefinnande.   Med barnen diskuteras vad som inverkar positivt respektive negativt på deras 
välbefinnande.  Barnen ska få lära sig att röra sig tryggt i trafiken. De ska uppmuntras att be om 
och söka hjälp vid behov.   Tillsammans med barnen prövar man på tekniska lösningar och ger 
dem övning i att använda apparater och utrustning på ett tryggt sätt. 

Förskolan vid Svenska Barndaghemmet i Tammerfors: 

Vi förstärker barnens intresse för motion och ser till att det finns både ledd och spontan 
motion i varje förskoledag. Vi satasar i förskolan på utepedagogik och utnyttjar Pyynikki 
naturområde regelbundet. Barnen får lära sig hur man rör på sig i tauren, värnar om 
den och hur man utrustar sig för att kunna tillbringa hela dagen ute. I förskolan 
utvärderar vi också regelbundet mängden av motion barnen får. 

Multilitteracitet  
  

Med multilitteracitet avses förmågan att tolka och producera olika slag av meddelanden.  
Multilitteracitet hänger nära samman med tanke- och kommunikationsfärdigheter och förmåga 
att söka, bearbeta, producera, presentera, bedöma och värdera information i olika miljöer och 
situationer.  Informationen kan produceras och presenteras med hjälp av verbala, visuella, 
numeriska eller andra symbolsystem eller med kombinationer av dessa.  Multilitteracitet 
omfattar olika former av läskunnighet, såsom grundläggande läsfärdighet, numerisk 
läskunnighet, bildkunskap och mediekunskap.  Multilitteracitet har koppling till ett vidgat 
textbegrepp, enligt vilket texterna kan vara bland annat skriftliga, verbala, audiovisuella eller 
digitala.  De olika områdena av multilitteracitet är grundläggande färdigheter ur individ-, 
samhälls- och arbetslivsperspektiv.  Kompetens i multilitteracitet skapar grunden för övrigt 
lärande och övriga studier.   Utvecklingen av multilitteracitet börjar redan i den tidiga 
barndomen och fortgår hela livet.  Förskoleundervisningen ska tillsammans med 
vårdnadshavarna stödja utvecklingen av barnens multilitteracitet. 
 
Barnen ska uppmuntras att undersöka, använda och producera olika slags texter eller 
uttrycksformer. På detta sätt övar sig barnen tillsammans att uttrycka sig och att leva sig in i de 
tankar och känslor som meddelanden väcker.  Utvecklingen av barnens bildkunskap, skriv- och 
läsfärdighet och numeriska läskunnighet ska stödjas.  För att småningom utveckla mångsidig 
läskunnighet behöver barnen en vuxen förebild, en rik textmiljö, kultur producerad av barn och 
kulturella tjänster avsedda för barn, såsom filmer, lekramsor och musik.  Barnens delaktighet 
stärks i takt med att multilitteraciteten utvecklas. Samtidigt vidgas barnens värld, blir mera 
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strukturerad och får nya betydelser. 

Digital kompetens  

Digital kompetens är en viktig medborgarfärdighet. Den behövs i barnens och familjernas 
vardag, för kommunikation mellan människor och för delaktighet i samhället.  Digital 
kompetens är en del av den multilitteracitet och medie- och studiefärdighet som behövs i 
studierna och i arbetslivet.  Förskoleundervisningen ska jämsides med vårdnadshavarna främja 
barnens digitala kompetens.  
  
Barnen ska i undervisningen få bekanta sig med olika informations- och 
kommunikationsteknologiska verktyg, tjänster och spel.  Barnens kommunikationsfärdigheter, 
färdighet att lära sig och deras begynnande skriv- och läsfärdighet ska stödjas med hjälp av 
informations- och kommunikationsteknik.  Barnens kreativa tänkande och samarbetsförmåga 
utvecklas när de ges möjligheter att själva testa och producera.  Barnen ska handledas i att 
tillägna sig säkra och ergonomiska arbetssätt.   
 
Förmåga att delta och påverka 

 
Aktiv och ansvarsfull delaktighet och påverkan lägger grunden för en demokratisk och hållbar 
framtid. Det förutsätter att individen har förmåga och vilja att delta i den gemensamma 
verksamheten och litar på sina möjligheter att påverka.  Barnen har rätt att bli hörda och att 
vara delaktiga i frågor som påverkar deras liv41. I förskoleundervisningen ska man respektera 
dessa centrala demokratiska principer. Förskoleundervisningen ska stödja barnens småningom 
framväxande förmåga att delta och påverka.   
 
Verksamheten i förskolan ska planeras, genomföras och utvärderas i samverkan med barnen, 
förskolepersonalen och vårdnadshavarna.  När barnen är med och påverkar lär de sig samtidigt 
att uppfatta betydelsen av gemensamma regler, överenskommelser och förtroende.  Att 
bemöta barnen med respekt, ta hänsyn till deras tankar och ge dem möjlighet att vara 
tillsammans med andra barn och vuxna stärker barmens förmåga att delta och påverka.  Barnen 
ska uppmuntras att hjälpa varandra och att vid behov be om hjälp.  Det är viktigt att barnen 
upplever och vet att de som barn har rätt att få hjälp och skydd av vuxna.  
 
Förskolan vid Svenska Barndaghemmet i Tammerfors: 

Barnets arbetskompetens 
Barnet skall i förskoleundervisningen få allmänna färdigheter som främjar intresse och 
positiv inställning till arbete och arbetslivet. Det är viktigt att barnet upplever händelser 
som hjälper barnet att förstå hur egna handlingar och deltagande inverkar samt barnets 
eget ansvar som en medlem i samfundet. De handleds att öva sig grupparbete och 
samarbete, hur egna idéer kan pusslas ihop med andras och ansvarstagande enligt 
åldersnivån.  
 
Under förskoleåret får barnet via lek erfarenheter av arbete och olika yrken. Då övar 
man sig passligt beteende, samarbete och hur viktig kommunikation är. 
 
I förskolan övar man sig att arbeta självständigt, i grupp och att arbeta långsiktigt. I 

 
41 FN:s konvention om barnets rättigheter 1989 
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grupparbete kan barnet visualisera sin uppgift i helheten, där lär man sig också 
turtagande och att kämpa för att nå resultat i gruppen. Barnet uppmuntras till 
långsiktighet för att få arbetet färdigt och att uppskatta resultatet. 
 
Barnet uppmuntras till att ställa sig öppen till nya möjligheter, att fungera flexibelt och 
kreativt vid förändringar. Vi handleder barnet att ta initiativ och söka olika alternativ. 
Barnet uppmuntras att undersöka nya saker, fundera var de är speciellt duktiga och var 
de kunde hjälpa andra i förskolan eller hemma. Vi uppmuntrar barnen att lita på sig 
själva i nya situationer. 

	

2.6	Frågor	som	avgörs	på	lokal	nivå	
 

Vid uppgörandet av den lokala läroplanen är det viktigt att diskutera vad de föreskrivna uppdrag 
och allmänna mål för förskoleundervisningen som beskrivs i detta kapitel innebär och hur man 
ska gå till väga för att förverkliga de mål som uppställts för förskoleundervisningen. 

 
I den lokala läroplanen ska fastställas och beskrivas:  

• hur förskoleundervisningen ordnas och vilka förpliktelser som styr ordnandet av 
förskoleundervisningen ur lokalt perspektiv  

• förskoleundervisningens uppdrag under lärstigen ur lokalt perspektiv 
• värdegrunden för förskoleundervisningen och eventuella lokala aspekter som kompletterar 

den 
• synen på lärande i förskoleundervisningen och eventuella lokala perspektiv som 

kompletterar den 
• målen för mångsidig kompetens och eventuella lokala prioriteringar som gäller dem, samt 

med vilka åtgärder man utvärderar målen och utvecklar främjandet av mångsidig 
kompetens. 

Värdegrunden, synen på lärande och målen för mångsidig kompetens ska beaktas och fördjupas 
i de delar av läroplanen som beskriver verksamhetskulturen, genomförandet av 
undervisningen, stödet för växande och lärande och elevvården i förskoleundervisningen.  

 

3.	Verksamhetskultur	som	stödjer	växande	och	lärande		
	 	 	 	 	 	 	
Verksamhetskultur är ett historiskt och kulturellt format handlingsmönster som utvecklas i det 
sociala samspelet inom förskolegemenskapen. Utvecklandet av verksamhetskulturen styrs av 
lagarna om förskoleundervisning och av de värden, den syn på lärande och de mål för 
förskoleundervisningen som fastställs i grunderna för läroplanen och i de lokala planerna. 
Verksamhetskulturen formas också av ledningsstrukturer och praxis, av personalens 
yrkeskompetens och av de lokaler, redskap och material som finns att tillgå. 
Verksamhetskulturen i förskolan återspeglas i kommunikationen, atmosfären och de 
pedagogiska metoderna och den inverkar alltid på hur eleverna upplever kvaliteten på 
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förskoleundervisningen. En bra verksamhetskultur främjar lärandet och välbefinnandet i 
förskolan.  

	

3.1	Principer	för	utvecklandet	av	verksamhetskulturen	

	

Verksamhetskulturen ska utvärderas och utvecklas så att den stödjer målen för 
förskoleundervisningen. I utvecklandet är det viktigt att beakta att vissa faktorer som påverkar 
verksamhetskulturen är dokumenterade och allmänt kända, andra är omedvetna och ibland 
även oavsiktliga. Verksamhetskulturen påverkar alla som tar del av den, oberoende av om de 
är medvetna om dess betydelse och effekter eller inte. Det är viktigt att alla vuxna som arbetar 
med barnen är medvetna om att deras sätt att agera och kommunicera överförs till barnen.  

Utvecklandet av verksamhetskulturen förutsätter pedagogiskt ledarskap och styrning när det 
gäller förfaringssätt samt att personalen och barnen är delaktiga och förbinder sig till de 
gemensamma förfaringssätten. Anordnaren av förskoleundervisning och de personer som leder 
förskoleundervisningen bär ansvar för utvecklandet. Verksamhetskulturen ska utvecklas bland 
annat genom att pröva mångsidiga arbetssätt, nya lösningar i lärmiljöerna och genom att 
utveckla yrkeskompetensen i samarbetsnätverk. Systematisk självvärdering och kontinuerlig 
utveckling ska vara en naturlig del av förskolans vardag.   

Det är viktigt att barnens och vårdnadshavarnas erfarenheter och åsikter utnyttjas i 
utvecklingsarbetet. För att barnens lärande ska fortlöpa smidigt är det nödvändigt att 
samarbeta med den övriga småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen samt 
sakkunniga inom stöd och elevvård.  

Gemensam förskoleundervisning för alla 

Utgångspunkten för utvecklandet av verksamhetskulturen är att förskoleundervisningen är 
gemensam för alla men ger varje barn möjlighet att agera, utvecklas och lära sig som en unik 
individ och som medlem i gemenskapen. Verksamheten ska utvecklas i en riktning som stödjer 
inkludering och kulturell mångfald. Alla barn ska erbjudas lämpliga utmaningar i lärandet och få 
sådant stöd för växande och lärande som de behöver. Barnen ska uppleva att man är intresserad 
av dem, respekterar dem och att deras åsikter och handlingar har betydelse.  

Verksamhetskulturen ska stödja utvecklingen av öppen kommunikation och kollaborativa 
arbetssätt. De språk och kulturer, religioner och åskådningar som finns representerade i 
barngruppen ska återspeglas i förskoleverksamheten. Verksamhetskulturen ska stödja barns 
förmåga att kommunicera och fungera i kamratgruppen. De ska handledas att ta hänsyn till 
andra och att respektera andras integritet. Det skapar förutsättningar för att komma till rätta i 
ett pluralistiskt samhälle.  

Glädje av lärande och insikt 

Verksamhetskulturen i förskolan ska främja allas lärande. Förskolegemenskapen ska sporra 
barnen att våga pröva, försöka och misslyckas och att se saker positivt. Man gläds tillsammans 
över framgångar och insikt. Den kulturella årscykeln i förskolan kryddas med olika evenemang, 
utflykter och fester.  

Förskoleundervisningen ska planeras så att det finns utrymme för barnens lekar, initiativ och 
experiment. Barnen uppmuntras att uttrycka sig, att öva och lära sig olika färdigheter, 
kunskaper och arbetssätt i egen takt. Leken är viktig med tanke på bland annat barnets 
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språkutveckling, när barnet ska lära sig nya färdigheter, hantera sina känslor och forma sin 
kulturella identitet. I förskoleundervisningen ska barnen ha möjlighet att leka på egna villkor 
och lära sig nya lekar och spel. Lekens olika former utnyttjas mångsidigt i undervisningen. 

Barnet som delaktig aktör i sitt eget liv 

Verksamhetskulturen ska stödja samarbete, gemensamt ansvar och delaktighet. Det är 
personalens uppgift att se till att alla barn får uttrycka sina åsikter och tankar och att barnens 
idéer och initiativ beaktas i verksamheten. Barnen ska få erfarenheter av att fatta beslut som 
rör förskolegruppen. Barnens beslut och aktivitet utvärderas gemensamt och barnen får 
samtidigt så småningom lära sig att ta gemensamt ansvar. Detta ger barnen erfarenhet av att 
vara delaktiga och aktiva.  

 Välbefinnande och en trygg vardag 

Verksamhetskulturen ska stödja öppen kommunikation mellan barnen sinsemellan, mellan 
barnen och personalen och mellan de vuxna. Ömsesidig respekt, omsorg och omtanke om andra 
och miljön ska återspeglas i verksamheten. Barnen ska uppmuntras och handledas att 
identifiera, uttrycka och reglera olika slags känslor och att ta hänsyn till andra i olika 
konfliktsituationer. 

Hälsosamma levnadsvanor ska uppmärksammas i förskoleundervisningen. Man ska mångsidigt 
röra på sig tillsammans både inomhus och utomhus och handleda barnen att undvika långvarigt 
stillasittande och att byta arbetsställning. Förskoledagen ska också innehålla möjlighet till lugn 
och ro. Barnen ska få lära sig att agera tryggt och säkert i olika lärmiljöer. När det gäller trygga 
vardagsrutiner ska de säkerhetsprinciper och planer som beskrivs i kapitel 6 om elevvård följas. 

Förskolan vid Svenska Barndaghemmet i Tammerfors: 

Svenska samskolans rektor och föreståndaren för förskolan samarbetar med 
planeringen och utvärderingen av förskoleverksamheten så att det blir en naturlig 
fortsättning för barnen från förskolan till grundskolans verksamhetskultur. Vi följer även 
Tammerfors stads pedagogiska principer och planer.  

En trygg verksamhetskultur stöder barnens och de vuxnas gemenskap och 
välbefinnande i förskolan. Gemensamma principer ger barnen möjlighet att delta/ 
inverka i verksamheten. Fysisk aktivitet och funktionalitet är en naturlig del av dagen i 
förskolan. 

Utvecklandet av verksamhetskulturen utvärderas årligen genom självvärdering under 
planeringsdagen. Den gemensamma tyngdpunkten i verksamhetskulturen med 
daghemmet presenteras i läsårsplanen.  

  

3.2	Lärmiljöer	i	förskoleundervisningen	
 

Med lärmiljöer i förskoleundervisningen avses de lokaler, platser, redskap, grupper och 
förfaringssätt som stödjer barnens växande, lärande och kommunikation. Lärmiljöerna ska bilda 
mångsidiga och flexibla pedagogiska helheter. De ska ge möjligheter till lek, kreativa lösningar 
och mångsidig analys av olika företeelser med hjälp av aktiverande arbetssätt som motiverar 
barnen.  
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Lärmiljöerna ska utvecklas utgående från den värdegrund, syn på lärande och de mål för 
utvecklandet av verksamhetskulturen som fastställs i föreliggande grunder. Utöver det ska 
barnens kunskaper, intressen och individuella behov samt principerna för 
förskoleundervisningen som beskrivs i kapitel 4 beaktas. Lärmiljöerna ska vara trygga och 
hälsosamma42. De ska också ge barnen möjlighet att leka och arbeta i en lugn och avslappnad 
atmosfär. Lärmiljöerna ska utformas så att de är ergonomiskt, ekologiskt och estetiskt 
ändamålsenliga och så att de är tillgängliga och ljusa, rena och trivsamma och att inomhusluften 
är av god kvalitet.  

Lärmiljöerna ska utvecklas så att de främjar kommunikation och kollaborativt 
kunskapsskapande. Gemensamt överenskomna regler och tillvägagångssätt skapar en trygg 
pedagogisk miljö där man respekterar varandra. Mångsidiga lärmiljöer stödjer barnens aktivitet 
och sunda självkänsla, utvecklingen av sociala färdigheter och förmågan att lära sig samt ökar 
jämlikheten. Barnen ska vara med och utforma lärmiljöerna. Deras idéer och alster ska synas i 
lärmiljöerna. Det stödjer barnens delaktighet och ger dem en känsla av att lyckas och stärker 
samspelet med kamratgruppen.  

Som lärmiljöer används lokaler inomhus och utomhus, den närbelägna naturen och den byggda 
miljön. Också informations- och kommunikationsteknik ska användas och tillämpas på ett 
ändamålsenligt sätt i förskoleundervisningen. De möjligheter som erbjuds av olika 
samarbetspartner, såsom biblioteks-, kultur- och idrottsväsendet, ska också utnyttjas. Barnens 
egna leksaker, informations- och kommunikationsteknisk utrustning och andra redskap kan 
användas enligt överenskommelse med vårdnadshavarna. Målet är att lärmiljöerna utgör ett 
helhetsbetonat lärlandskap som uppmuntrar till aktivt, kollaborativt och självständigt lärande.  

Förskolan vid Svenska Barndaghemmet i Tammerfors: 

Verksamhetsprinciperna för lärmiljöer och arbetssätt samt samarbetet med Svenska 
församlingen och Svenska samskolan presenteras i läsårsplanen. Förverkligandet av 
målen utvärderas årligen i självvärderingen. 

	

3.3	Samarbete	i	förskoleundervisningen	och	vid	övergångarna		

Målet med samarbetet är att förskoleundervisningen, annan småbarnspedagogik och den 
grundläggande utbildningen bildar en logisk kontinuitet som stödjer barnets utveckling och 
lärande. Samarbetet ska säkerställa kvaliteten på förskoleundervisningen och stärka barnens 
och vårdnadshavarnas delaktighet. Samarbetet ska vara systematiskt. Samarbetet ska utvecklas 
och utvärderas tillsammans under ledning av anordnaren av förskoleundervisning.  

Samarbete inom förskoleundervisningen 

En förutsättning för undervisning av hög kvalitet är kännedom om målen och förfaringssätten 
under de olika etapperna av lärstigen. Genom att utarbeta och utveckla läroplanerna i 
samarbete mellan personalen i förskoleundervisningen, den övriga småbarnspedagogik och den 
grundläggande utbildningen främjas kvaliteten inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning 
och grundläggande utbildning. Det är viktigt att personalen inom småbarnspedagogiken, 
förskoleundervisningen och nybörjarundervisningen har möjlighet att bekanta sig med 
varandras verksamhet och lärmiljöer också i praktiken. För att stödja barnens växande och 

 
42 Statsrådets förordning 4 § (422/2012) 
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lärande ska undervisnings- och stödmetoderna vara enhetliga.  

Förskolepersonalen ska samarbeta med personalen inom social- och hälsovården för att stödja 
barnens välbefinnande, växande och lärande. Stödet för barnens växande och lärande samt 
praxis inom förskolans elevvård ska utvärderas och utvecklas genom sektorsövergripande 
samarbete. Genom samarbete mellan förskolepersonalen och aktörer i närmiljön främjas att 
lärmiljöerna är mångsidiga. Samverkan med andra öppnar barnets lärmiljöer mot samhället och 
världen utanför. 

Samarbete inom personalen är nödvändigt med tanke på en välmående arbetsgemenskap och 
för undervisningens kvalitet. Samtidigt fungerar samarbetet mellan de vuxna i förskolan som en 
bra modell för barnen. Att stärka barnens samarbetsförmåga är ett av de mest centrala målen 
i förskoleundervisningen. Olika samarbetsformer och smågruppsarbete ska användas inom 
förskoleundervisningen. Barnen ska uppmuntras och stödjas till att verka som medlemmar i en 
grupp och att utveckla sin samarbetsförmåga. Barnens åsikter ska höras på ett för dem lämpligt 
sätt när verksamheten planeras, genomförs och utvärderas.43. 

Samarbete med vårdnadshavarna 

Anordnaren av förskoleundervisning ansvarar för att utveckla samarbetet med 
vårdnadshavarna. Utgångspunkten för samarbetet är att bygga upp förtroende, jämlik 
kommunikation och ömsesidig respekt mellan parterna. Samarbetet förutsätter 
initiativförmåga av förskolans personal och att de har personlig kommunikation med 
vårdnadshavarna. Samarbetet ska ta hänsyn till familjernas mångfald, individuella behov och 
frågor som gäller vårdnad. Olika kommunikationsmedel ska användas i samarbetet och vid 
behov används en tolk eller språkassistent. Samarbetet med vårdnadshavarna ska också ge 
möjlighet till diskussion vårdnadshavarna emellan.  

Vårdnadshavarnas erfarenheter gällande sitt barns tidigare uppväxtmiljöer, utveckling, lärande 
och intressen ska beaktas i förskoleundervisningen. Läraren ska diskutera med 
vårdnadshavarna om familjens och förskolans värden, fostringsmetoder och mål. Barnens och 
vårdnadshavarnas synpunkter ska beaktas i undervisningen och vid uppgörandet av den plan 
som eventuellt utarbetas skilt för varje barns lärande. Vårdnadshavarna ska ges tillfällen att 
bekanta sig med och delta i sitt barns förskoledag. För samtal med vårdnadshavarna ska 
reserveras tillräckligt med tid. Vårdnadshavarnas språk- och kulturkunskaper och annan 
sakkunskap kan utnyttjas i förskoleundervisningen.  

Förskolepersonalen ska diskutera med vårdnadshavarna om hur barnens växande och lärande 
framskrider. Särskilt viktigt är samarbetet med vårdnadshavarna när ett barn behöver stöd för 
sitt växande och lärande. Vårdnadshavarna ska få information om hur transporter och elevvård, 
och övriga tjänster inom småbarnspedagogiken som barnet utöver förskoleundervisningen har 
möjlighet till, ordnas under förskoleundervisningen. Respons från vårdnadshavarna och barnen 
ska tas i beaktande då undervisningen, olika former av stöd och verksamhetskulturen utvecklas.  

           Samarbete vid övergångarna 

Övergången från hemmet eller den tidigare småbarnspedagogiken till förskolan och från 
förskolan till skolan är viktiga skeden i barnets liv. En smidig övergång främjar barnens känsla 
av trygghet och välbefinnande samt deras förutsättningar för tillväxt och för att lära sig. 
Förfaringssätten vid övergångarna ska vara planmässiga. Det är viktigt att det i de lokala 
planerna för småbarnspedagogik och grundläggande utbildning finns en enhetlig linje för 

 
43 Lag om grundläggande utbildning 47 a § (1267/2013) 
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förfaringssätt i samband med övergångarna. Förfaringssätten ska utvärderas och utvecklas 
genom samarbete bland personalen.  Respons från vårdnadshavarna ska också beaktas.  

Anordnaren av förskoleundervisning ska skapa sådana samarbets- och informationsrutiner att 
barnens övergång från hemmet eller den tidigare småbarnspedagogiken till 
förskoleundervisningen och vidare till den grundläggande utbildningen sker så smidigt som 
möjligt och stödjer barnens växande och lärande. Information som är nödvändig för 
anordnande av stöd för lärande och elevvård överförs när barnet övergår från en enhet till en 
annan eller från ett utbildningsstadium till följande. Överföringen av information ska följa 
gällande lagar44. Vid övergångarna och i synnerhet vid beslut om att inleda 
förskoleundervisningen eller den grundläggande utbildningen vid en avvikande tidpunkt ska 
man även utnyttja den sakkunskap som tidigare och framtida lärare har om barnets växande 
och lärande.  

När ett barn börjar i förskolan och skolan ska man diskutera med barnet och vårdnadshavaren 
om mål, uppdrag och förfaringssätt. Målet är att barnen och vårdnadshavarna bekantar sig med 
lärmiljöerna, verksamheten och personalen i förskole- och nybörjarundervisningen innan 
undervisningen inleds. Barn och vårdnadshavare till barn som övergår till den grundläggande 
utbildningen ska informeras om morgon- och eftermiddagsverksamheten i den grundläggande 
utbildningen.  

 

3.4	Frågor	som	avgörs	på	lokal	nivå	
I den lokala läroplanen ska fastställas och beskrivas:  

• målen för utvecklandet av verksamhetskulturen och utvärderingsmetoderna i 
förskoleundervisningen 

• förskolans lärmiljöer och metoderna för utvärdering av dem  
• mål och praxis för samarbete inom förskolan, med vårdnadshavarna och vid 

övergångarna  
• metoder för utvärdering av de olika samarbetsformerna. 

Anordnaren av förskoleundervisning ska se till att samtliga förskoleenheter kan precisera målen 
för sin verksamhetskultur och för utvecklandet av lärmiljöerna samt praxisen i anslutning till 
samarbete. Preciseringarna kan skrivas in antingen i den enhetsspecifika läroplanen och/eller i 
läsårsplanen i enlighet med anordnarens beslut.  

4.	Principer	för	förskoleundervisningen	 	
	 	 	 	

Förskoleundervisningen ska följa de allmänna målen för förskoleundervisningen och målen för 
verksamhetskulturen som beskrivs i tidigare kapitel.  

 

4.1	Mångsidiga	arbetssätt		
 

Handledd och spontan lek samt åskådliggörande arbetssätt som främjar barnens aktivitet och 

 
44 Lag om grundläggande utbildning 40–41 § (642/2010) 
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kreativitet utgör en väsentlig del av förskolans verksamhet. Valet och användningen av 
arbetssätt ska styras av förskoleundervisningens uppdrag och mål och av barnens behov, 
förutsättningar och intressen. Barnens växande och lärande och utvecklingen av deras 
mångsidiga kompetens (kap. 2.5) och sociala färdigheter ska stödjas genom användning av 
mångsidiga arbetssätt.  

Arbetssätten i förskoleundervisningen är både verktyg och föremål för lärandet - färdigheter 
som utvecklas småningom och som barnen behöver under sin lärstig. Därför är det viktigt att 
läraren uppmuntrar barnen att pröva och använda olika arbetssätt i grupper, parvis och 
självständigt. Barnen ska få delta i planeringen av verksamheten och valet av arbetssätt och 
utföra olika slag av arbetsuppgifter. Det främjar barnens delaktighet i vardagen och stödjer 
utvecklingen av barnens förmåga att ta initiativ och ansvar. Lärandet främjas av att barnen är 
med och funderar över arbetets målsättningar och att de vet vad som förväntas av dem. De 
gjorda valen och slutresultaten utvärderas tillsammans.  
 
När barnen leker lär de sig och gestaltar världen. Därför är lek i olika former central i 
förskoleundervisningen. Upplevelsebaserade och aktiverande arbetssätt ger barnen 
upplevelser och stärker deras motivation att lära sig. Målet är att barnen använder alla sina 
sinnen, rör på sig, utvecklar sitt minne och sin fantasi och njuter av att komma till insikt. Som 
stöd för lärandet och för att stödja utvecklandet av kollaborativa arbetssätt används olika slags 
spel. Vid gemensamt arbete ska barnen uppmuntras att fråga, undra, utforska, dra slutsatser 
och lösa problem samt att arbeta målinriktat mot det gemensamma målet. Barnen ska också 
ges möjligheter att experimentera och arbeta självständigt.  
 
Användningen av mångsidiga arbetssätt förutsätter att lärmiljöerna i tillräcklig omfattning 
innehåller material, audiovisuella hjälpmedel och redskap som lämpar sig för lek och lärande 
samt möjligheter att använda informations- och kommunikationsteknik. Fungerande lärmiljöer 
ger möjligheter till att differentiera barnens arbete. Upplevelser av att lyckas och 
uppmuntrande respons bidrar till att utveckla en positiv självkänsla hos barnen. Målet är att 
barnens vilja att försöka och att lära sig stärks och att de förlitar sig på sin förmåga att lära sig 
nya saker.  
  
Arbetssätten i förskolan ska utvecklas tillsammans utgående från personalens självvärdering 
och responsen från barnen och vårdnadshavarna.  
 
Förskolan vid Svenska Barndaghemmet i Tammerfors: 

I förskolan lär vi oss genom att göra. I förskolan utnyttjar vi smågruppsverksamhet. I 
förskolan kan olika barn få möjlighet att lära sig växelverkan med andra barn och vuxna 
genom rörelse, lek, forskning och konst. Förskolans verksamhet styrs av barnens 
intressen och funderingar, barnens kunskaper och målen i förskolans läroplan 

	
 

 

4.2	Utvärdering	som	stöd	för	undervisningen	och	lärandet		 	
  
Utvärderingen utgör en viktig del av förskoleundervisningen45. I förskoleundervisningen har 

 
45 Lag om grundläggande utbildning 22 § 2 mom. (628/1998); Förordning om grundläggande utbildning 14 § 2 
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utvärderingen två syften: den används som hjälp för att planera och utveckla undervisningen 
och för att stödja varje barns välbefinnande, växande och lärande. Utvärderingen är en helhet 
bestående av observation, dokumentation, evalueringsslutsatser och respons, som utöver 
lärarna även den övriga förskolepersonalen samt barnet och barnets vårdnadshavare ska delta 
i.  
 
Förskoleundervisningens uppdrag är att tillsammans med vårdnadshavarna skapa gynnsamma 
förutsättningar för barnet att utvecklas och lära sig.46 För att undervisningen ska vara 
målinriktad och stödja barnets utveckling förutsätts att läraren får information om barnens 
tidigare uppväxtmiljö, utveckling, lärande och intressen. Centrala informationskällor är barnens 
vårdnadshavare, tidigare personal inom småbarnspedagogik och barnen själva. Förskoleläraren 
ska använda informationen för att planera barnets individuella mål i samråd med 
vårdnadshavaren och barnet. En plan för barnets lärande i förskoleundervisningen kan 
användas som hjälp vid planeringen.  
 
Läraren ska följa upp varje barns utveckling och lärande under förskoleåret genom att följa upp 
barnets arbete, beteende och hur lärandet framskrider inom olika kunskaps- och 
färdighetsområden47. Uppföljningen ska basera sig på kontinuerlig observation och mångsidig 
dokumentation. Barnens alster och egna erfarenheter ska utgöra en del av dokumentationen 
och bedömningen. Också vårdnadshavarnas iakttagelser av sitt barns lärande och 
välbefinnande är viktiga. Läraren ska utgående från uppföljningsinformationen och den 
utvärdering som baserar sig på den anpassa undervisningen, lärmiljöerna och barnens 
eventuella stöd.  
 
Läraren och den övriga personal som handleder barnen ska varje dag ge uppmuntrande respons 
till barnen om deras styrkor och om områden som de behöver utveckla. Den dokumentation 
som finns används så att alla barn kan observera sina framsteg. När barnen bli varse sin egen 
utveckling utvecklar de en positiv uppfattning om sig själva som lärande individer. Det är viktigt 
att vårdnadshavarna ofta får respons om sitt barns arbete, beteende och lärande, så att de för 
sin del kan stödja sitt barn48. 
 
Förskoleundervisningen ska utveckla barnens förutsättningar för självvärdering49. Barnen ska 
uppmuntras att beskriva vad de tycker om i förskolan, vad de enligt egen åsikt lyckats med och 
vad de skulle vilja lära sig i fortsättningen. Läraren ska också uppmuntra barnen att fundera över 
hur gemensamma uppgifter lyckats. Självvärderingsförmågan som småningom utvecklas under 
barnens lärstig, utgör en del av förmågan att lära sig.  
 
När barnet börjar i första klass är det viktigt att läraren har tillgång till nödvändiga uppgifter om 
varje barns arbete, växande och lärande i förskolan. Det förutsätter samarbete mellan 
förskolan, skolpersonalen, vårdnadshavarna och barnen. Vid överföringen av information kan 
dokument som beskriver barnets framsteg i förskolan och den eventuella planen för lärande 
eller IP som utarbetats i förskolan utnyttjas. Anordnaren av förskoleundervisning bär ansvar för 
att utveckla fungerande praxis för övergångarna. Vid överföring av information ska gällande 
föreskrifter iakttas. 
 
Ett villkor för att kunna upprätthålla och utveckla kvaliteten på förskoleundervisningen är att 

 
mom. (852/1998) 
46 Statsrådets förordning 5 § (422/2012)  
47 Lag om grundläggande utbildning 22 § 1 mom. (628/1998) 
48 Förordning om grundläggande utbildning 10 § 1 mom. (852/1998) 
49 Lag om grundläggande utbildning 22 § 1 mom. (628/1998) 
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undervisningspersonalen målmedvetet genomför självvärdering. Lärarna ska använda 
utvärderingsinformation och dokumentation om barnens växande och lärande för pedagogisk 
planering och för att utveckla förskoleundervisningen. Respons från barnen och 
vårdnadshavarna ska beaktas för att utveckla verksamheten.  
 
När läsåret avslutas ges barnen ett intyg över deltagande i förskoleundervisningen50. I intyget 
antecknas intygets namn, vem som ordnat förskoleundervisningen, skolans/daghemmets 
namn, barnets namn och personbeteckning samt datum för när intyget ges. På betygen skall 
finnas en anteckning om att de är utformade i enlighet med de grunder för 
förskoleundervisningens läroplan som Utbildningsstyrelsen fastställt 22.12.2014. Intyget kan 
innehålla en allmän beskrivning av förskoleundervisningen. Intyget ska inte innehålla 
beskrivningar av barnets personlighet, lärande eller arbetssätt.  
 
Förskolan vid Svenska Barndaghemmet i Tammerfors: 

I slutet av förskoleåret får barnet ett intyg av deltagandet i förskolan. Intyget följer 
Tammerfors stads modell som är utformad i enlighet med de grunder för 
förskoleundervisningens läroplan som Utbildningsstyrelsen fastställt 22.12.2014. I 
intyget finns anordnaren, barnets namn, barnets personnummer och datum för 
utgivandet av intyget. 

 

4.3	 Gemensamma	 mål	 för	 undervisningen	 förverkligas	 genom	
lärområden	
 

Undervisningen i förskolan ska vara helhetskapande och bestå av lärområden av olika 
omfattning som genomförs på olika sätt. Lärområdena ska genomföras utgående från barnens 
intressen och de gemensamma mål för undervisningen som beskrivs i detta kapitel. De 
gemensamma målen baserar sig på mål inom olika kunskaps- och färdighetsområden som är 
väsentliga i förskolan och på målen för mångsidig kompetens. De gemensamma målen är mål 
som ska styra lärarens arbete.  

Målet för undervisning som genomförs som lärområden är att stödja barnets växande och 
välbefinnande samt att erbjuda dem en mångsidig grund för sin kompetensutveckling. Leken 
och andra för barn naturliga sätt att arbeta och lära sig ska ligga som grund för lärande och all 
verksamhet. Hur lång tid som används för varje lärområde och hur de genomförs varierar 
beroende på ämnesområdet, situationen och på hur barnens lärande framskrider. Barnen ska 
under lärarens ledning delta i planeringen av lärområdena och i utvärderingen av 
genomförandet. Det är viktigt att alla barn har möjlighet att lära sig och de får arbeta i egen takt 
och utveckla sina färdigheter i mångsidiga lärmiljöer i växelverkan med andra barn, läraren och 
den övriga personalen. Syftet med lärområdena är att erbjuda barnen nya och inspirerande 
lärupplevelser och möjligheter att arbeta med uppgifter som innehåller lämpliga utmaningar i 
lärandet. Barnens olika behov av stöd ska beaktas i undervisningen och barnen ska ges 
tillräckligt stöd genast när behov uppstår. 

De gemensamma mål för undervisningen som beskrivs i detta kapitel är uppdelade i fem 
lärområden. Varje lärområde innehåller mål som har både didaktiska och pedagogiska syften 
som hör samman med varandra. Lärområdena i förskoleundervisningen ska utformas så att 

 
50 Lag om grundläggande utbildning 22 § 2 mom. (628/1998) 
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målen och innehållet kombineras på ett pedagogiskt ändamålsenligt sätt.  

 

 

Figur 1. Att skapa lärområden 

	

Mina	många	uttrycksformer	
 

Barnens inlärningsförutsättningar, sociala färdigheter och positiva självbild stärks när de lär sig 
att strukturera omvärlden. Den förmågan utvecklas när barnen får utforska, tolka och öva att 
uttrycka sig och världen på olika sätt. Det stödjer också utvecklingen av deras koncentrations- 
och självregleringsförmåga. Förskoleundervisningen uppdrag är att utveckla barnens 
uttrycksförmåga genom träning av grundläggande färdigheter i att uttrycka sig genom musik, 
bildkonst, slöjd samt verbalt och kroppsligt. När barnen får bekanta sig med olika kultur- och 
uttrycksformer stärks deras förmåga att delta och påverka och multilitteraciteten utvecklas. 
Användningen av olika uttrycksformer i förskolans vardag och fest ger möjligheter att lyfta fram 
den kulturella mångfalden och glädjas över den.  

Allmänna mål för undervisningen inom detta lärområde 
 
I förskoleundervisningen ska barnen uppmuntras och stödjas i att använda olika 
uttrycksformer. Undervisningen ska planeras så att barnen får upplevelser av konst och 
erfarenheter av en kreativ process bestående av planering, genomförande och utvärdering. 
Verksamheten ska utgå från barnens förnimmelser, iakttagelser och upplevelser. Barnen ska 
uppmuntras att berätta om sina idéer, sitt arbete och om sina olika erfarenheter i 
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anknytning till dem.  Slutprodukterna granskas tillsammans och de gemensamma 
produkterna ska synas i lärmiljöerna. När barnen uttrycker sig och när arbetet 
dokumenteras ska det finnas tillgång till många olika slags material, verktyg och redskap. 
Kulturutbudet och lärmiljöerna i den närmaste omgivningen ska mångsidigt utnyttjas i 
undervisningen.  
 
Detaljerade mål 
 
Den musikaliska verksamheten i förskolan ska vara mångsidig och multisensorisk. Målet är 
att stärka barnens musikintresse och förhållande till musiken. Barnen ska ges möjlighet att 
upptäcka sina egna musikaliska färdigheter med hjälp av sång, dans, rörelser och genom att 
spela och skapa egen musik. Barnen ska få lära sig sånger och bekanta sig med olika 
musikstilar och instrument.  Man leker, experimenterar och improviserar med musik. 
Tillsammans med barnen iakttar man ljudnivå, ljudlängd, ljudstyrka och klangfärger i det 
musikaliska utövandet. Undervisningen ska ge barnen erfarenheter av att tillsammans göra 
musik.  
 
  
I förskoleundervisningen ska barnen öva sig att slöjda och att använda olika arbetsredskap. 
Barnens intresse för slöjd ska väckas. Barnen får pröva på att använda både hårda och mjuka 
material och lära sig de tekniker och basfärdigheter som behövs i användningen. De ska 
uppmuntras att planera och skapa olika slöjdarbeten tillsammans med andra inom ramen 
för sin fantasi och sina färdigheter. Barnen ska också planera och tillverka ett mera 
omfattande slöjdarbete under lärarens handledning. Lokala hantverkstraditioner eller 
traditioner som anknyter till barnens bakgrund kan utnyttjas i arbetet. 

 
 
Utvecklingen av barnens visuella tänkande och visuella uttryck ska stödjas i 
förskoleundervisningen genom att barnen får skapa, tolka och bedöma olika bilder. 
Undervisningsinnehållet planeras utgående från barnens erfarenhetsvärld och intressen. 
Barnen ska uppmuntras att skapa bilder på olika sätt, med olika verktyg och material. 
Förmågan att skapa bilder tränas multisensoriskt, till exempel genom att måla, bygga och 
skapa mediepresentationer. Utöver de bilder barnen själva producerar ska man också 
tillsammans studera konstverk, mediebilder, formgivning av föremål och olika objekt i 
naturen och den byggda miljön. Barnen ska uppmuntras att tolka och beskriva sina tankar 
om de visuella budskapen. Bilder granskas med avseende på till exempel färg, form, 
material, upphovsman, i vilket sammanhang bilderna visas och vilka känslor de framkallar.  
 
 
Barnen ska uppmuntras att uttrycka sig muntligt och kroppsligt med hjälp av lek och olika 
övningar. Målet är att barnen får erfarenheter av hur man kan leka och kommunicera på 
olika sätt med språket och kroppen. Barnens fantasier, upplevelser och iakttagelser 
bearbetas gemensamt med hjälp av olika uttrycksformer. Ramsor, dikter och barnlitteratur 
utnyttjas i undervisningen. Barnen ska få erfarenheter både av att uttrycka sig spontant och 
av gemensamt planerade processer. Som uttrycksformer kan användas dramaverksamhet, 
ordkonst eller dans.  

	

Språkets	rika	värld	
 

Språket är för barnen både ett föremål och ett verktyg för lärandet. I förskoleåldern blir språket 
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allt mera ett verktyg för tänkande, uttryck och kommunikation, som barnen använder för att 
strukturera sin vardag och forma sin världsbild. Förskoleundervisningen uppdrag är att stödja 
utvecklingen av barnens språkliga färdigheter från en allmän uppfattning om språkets 
betydelse mot en mera detaljerad förståelse av språkets strukturer och form. Det centrala är 
att väcka barnens intresse och nyfikenhet för talat språk och för att läsa och skriva. 
Språkexempel och positiv respons har stor betydelse för lärandet. Att tolka och producera olika 
slags texter muntligt och med hjälp av olika kommunikationsmedel är en del av den 
multilitteracitet och den mångsidiga kompetens i informations- och kommunikationsteknik som 
småningom utvecklas. Barnens språkliga och kulturella mångfald ska uppmärksammas och 
respekteras och dess kontinuitet stödjas i förskoleundervisningen. Att ge akt på olika språk 
stödjer språkmedvetenheten och utvecklingen av mångsidig kompetens med avseende på 
kulturella färdigheter och kommunikationsförmåga.  

Allmänna mål för undervisningen inom detta lärområde 
 

Målet i förskoleundervisningen är att främja barnens språkliga utveckling och 
kommunikationsfärdigheter samt stärka deras intresse för språk och kultur. Utvecklingen av 
barnens språkliga medvetenhet främjas av språklekar och -ramsor och genom att barnen får 
bekanta sig med talat och skrivet språk på ett mångsidigt sätt. Barnens begynnande läs- och 
skrivfärdighet ska stödjas med hjälp av lekar och aktiverande övningar. Undervisningen och 
lärmiljöerna ska planeras så att de ger barnen goda möjligheter att iaktta, utforska och 
experimentera med talat och skrivet språk och att bredda sitt ordförråd. Utöver 
undervisningsspråket ska man i förskoleundervisningen också uppmärksamma andra språk. 
Det är viktigt att barn som har ett annat modersmål än undervisningsspråket får mycket stöd 
så att deras kunskaper i undervisningsspråket utvecklas och att de samtidigt upplever att de 
språk de talar hemma är viktiga och värdefulla.  

 
Detaljerade mål  
 
Utvecklingen av barnens kunskaper i svenska/finska/samiska/teckenspråk ska stödjas på 
olika sätt i förskoleundervisningen.  
 
Undervisningen ska ge barnen möjligheter att öva sig att lyssna och tala i olika situationer. 
De ska uppmuntras att berätta och diskutera, att leva sig in i, förstå och minnas det de hör. 
Tillsammans med läraren funderarar barnen över ords betydelse och leker med ord. 
Gemensamma diskussioner utvecklar barnens förmåga att fråga, dra slutsatser och bedöma 
det de hör. Barnen ska inspireras att skapa berättelser och ges möjlighet att öva sig genom 
till exempel drama, egna berättelser och sagor, även digitala. 
 
Barnen ska få lyssna till olika texter och diskutera dem tillsammans. Det hjälper dem att 
förstå betydelsen av att läsa. Lärarens exempel och olika övningar ger barnen erfarenheter 
av hur tal kan omvandlas till skrivet språk och skrivet språk till tal. Man undersöker 
tillsammans skrivet och talat språk. Barnen ska göras uppmärksamma på att talet kan 
indelas i mindre enheter, såsom ord, stavelser och ljud.  
 
Utvecklingen av barnens begynnande läsfärdighet ska stödjas genom att de ges möjligheter 
att skriva på ett lekfullt sätt och att producera egna texter med hjälp av digitala verkstyg. 
Barnen ska inspireras att tillsammans och på egen hand känna igen och producera 
bokstäver, ord och texter på olika sätt utgående från sin förmåga och sitt intresse i för dem 
relevanta sammanhang.  
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Barnlitteratur ska användas på ett mångsidigt sätt i undervisningen. Barnen ska uppmuntras 
att undersöka och läsa olika slags texter enligt sin förmåga och att berätta eller på olika sätt 
uttrycka vad de hört eller läst.  
 
Utvecklingen av barnens finmotorik och barnens förmåga att gestalta rum och riktningar ska 
stödjas med hjälp av olika lekar och övningar. Barnen ska lära sig ett ändamålsenligt 
penngrepp och att använda tangentbord och andra digitala verktyg för sitt skrivande.  
 
 
I förskoleundervisningen ska man tillsammans iaktta olika språk för att stödja barnens 
språkliga färdigheter. I synnerhet granskas de språk som talas i barngruppen och i närmiljön. 
På det viset stöds barnens språkmedvetenhet och utvecklingen av de egna språkliga och 
kulturella identiteterna. Samtidigt väcker man barnens intresse för både rikedomen och det 
intressanta med olika språk och kulturer i omvärlden. I undervisningen kan till exempel 
sånger, lekar och tecken på olika språk användas.  
  

	

Jag	och	vår	gemenskap	

När barnen växer blir deras revir större. Utöver det egna hemmets traditioner, regler, 
värderingar och synsätt möter barnen också andra sätt att tänka och handla. 
Förskoleundervisningens uppdrag är att stärka barnens förmåga att förstå och komma till rätta 
i ett pluralistiskt samhälle. Lärområdet ska behandlas ur ett historiskt och samhälleligt 
perspektiv samt ur ett etiskt och livsåskådningsmässigt perspektiv. Genom att fundera över 
närmiljöns historia och aktuella frågor riktas barnens intresse mot samhällsfrågor. Att reflektera 
över etiska val i vardagen, utveckla sina emotionella färdigheter och att träna konstruktivt 
beteende stärker barnens sociala färdigheter. Att bekanta sig med seder och bruk, religioner 
och andra åskådningar i närmiljön i kombination med andra övergripande mål stödjer 
utvecklingen av barnens kulturella och sociala färdigheter samt mångsidig kompetens med 
avseende på tänkande och lärande. Förskolan ska samarbeta med vårdnadshavarna och vara 
lyhörd för varje familjs bakgrund, synsätt och värderingar.  

 
Allmänna mål för undervisningen inom detta lärområde 
 
Målet är att stärka barnens intresse för samhällelig verksamhet, i synnerhet i närmiljön, och 
att stärka barnens delaktighet i sin verksamhetsmiljö. Barnen ska göras uppmärksamma på 
nuet och ges möjligheter att leva sig in i händelser och situationer i det förflutna. 
Undervisningen ska stödja barnens förmåga till etiskt bemötande och tänkande samt 
utvecklingen av emotionella färdigheter. Under lärarens ledning ska barnen bekanta sig 
såväl med sin egen som med andra åskådningar och religioner som finns representerade i 
den egna barngruppen eller i närmiljön, och med seder och bruk som kännetecknar dem. 
Barnen ska uppmuntras att fråga och ges utrymme att fundera och undra. Lämpliga 
arbetssätt är diskussioner och metoder som ger barnen möjlighet att leva sig in i olika 
situationer.  
 
Detaljerade mål  
 
Tillsammans med barnen bekantar man sig med en person eller ett objekt i närmiljön ur ett 
historiskt perspektiv. Ämnet behandlas på ett åskådligt sätt genom att använda flera sinnen 
och olika uttrycksformer. Också andra historiska händelser, personer, kulturer och kulturarv 
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som intresserar barnen kan tas upp i undervisningen. Som informationskällor kan man 
använda personer, föremål och platser i den närmaste omgivningen samt vårdnadshavarnas 
sakkunskap om sitt eget kulturarv. Också olika festtraditioner, berättelser, traditionella lekar 
och sånger kan användas i undervisningen.  
 
 
Barnens intresse för samhällsfrågor ska väckas med hjälp av diskussioner om aktuella frågor 
i närmiljön och samhället som intresserar barnen. Tillsammans med barnen bekantar man 
sig med medier och prövar att producera media på ett lekfullt sätt. Tillsammans med barnen 
diskuterar man och ifrågasätter sanningenligheten i medieutbudet. I undervisningen 
bekantar man sig med barnens rättigheter utgående från FN:s konvention om barnets 
rättigheter. Regler för förskolegruppen skapas och utvecklas tillsammans med barnen. 
Samtidigt lär man barnen att förstå att reglerna i samhället är avtal mellan människor. 
Närmiljön utnyttjas så att barnen har möjlighet att på riktigt delta och påverka. 

 
 
Förskoleundervisningen ska innehålla gemensam etisk fostran. Den ska kopplas till barnens 
vardag och verkliga situationer som är förknippade med känslor och etiska val. Barnen ska 
få hjälp med att lära sig identifiera sina känslor, handla vänligt och ansvarsfullt och att lösa 
konfliktsituationer som uppstår mellan barnen på ett konstruktivt sätt. Tillsammans med 
barnen funderar man över vänskap och respekt för andra, glädje och rädsla, könsrelaterade 
antaganden och hur man skiljer mellan rätt och fel. Naturliga arbetssätt för etisk fostran är 
förutom gemensamma diskussioner till exempel rollekar, sagor och medieberättelser. 
Undervisningsmaterial och -program som utarbetats för att främja barns sociala och 
emotionella färdigheter utnyttjas i undervisningen. 

 
 
Inom åskådningsfostran bekantar man sig tillsammans med de religioner och åskådningar 
som förekommer i barngruppen. Åskådningar som inte har någon religiös anknytning 
granskas vid sidan av övriga åskådningar. Åskådningsfostran kopplas ihop med vardagliga 
företeelser, fester och aktuella händelser som har religiös eller konfessionell innebörd. 
Målet är att hjälpa barnen att förstå och respektera både sina egna och andra barns och 
familjers olika konfessionella traditioner och sedvänjor samt uppfattningar som hänger ihop 
med dem. Barnen ska uppmuntras att fundera över olika livsfrågor i samverkan med andra. 
Samtidigt stärks deras förmåga att förstå ord och begrepp som anknyter till religioner och 
åskådningar. I undervisningen kan man dra nytta av exempelvis besök av gäster och 
evenemang i närmiljön.  
  

	

	

Jag	utforskar	min	omgivning		
 

Barnens omvärld – den närbelägna naturen och den byggda miljön samt de övriga lärmiljöerna 
i förskolan – erbjuder gott om material för barnens lärande. När det gäller träning av barnens 
matematiska färdigheter och teknologi- och miljöfostran är det är särskilt viktigt att 
undervisningen knyts till barnens erfarenhetsvärld och omvärld. Att strukturera och beskriva 
sina iakttagelser, upplevelser och kunskaper som gäller omvärlden hjälper barnen att utvecklas 
som tänkande och lärande individer. Utveckling av förmågan att benämna saker och att förstå 
och använda olika begrepp främjar barnens multilitteracitet. Förskoleundervisningens uppdrag 
är att stödja utvecklingen av barnens matematiska tänkande och intresse för matematik. Den 
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ska också stärka barnens naturkännedom och förhållande till naturen och göra dem bekanta 
med vardagsteknik. I förskolan bekantar sig barnen med undersökande lärande genom att iaktta 
och utforska omgivningen och genom att experimentera och dra slutsatser.  

Allmänna mål för undervisningen inom detta lärområde 
 
Förskoleundervisningen ska stärka grunden för barnens matematiska tänkande och för 
matematiskt lärande. Barnen ska uppmuntras att upptäcka matematiken i vardagen och 
omgivningen. Undervisningen ska ge möjligheter att utveckla förståelse för begreppen tal, 
förändring och tid samt nivå och rymd och att utveckla mätkunskaper. Målet för 
undervisningen är att erbjuda barn som befinner sig i olika stadier av det matematiska 
tänkandet glädje över insikt och lärande.  
 
Undervisningen ska omfatta iakttagelser i naturen. Utvecklingen av barnens känsla för 
miljön och deras förhållande till naturen stöds genom att barnen får röra sig i naturen och 
utforska den. Barnen ska också uppmuntras att iaktta hurudan teknik som finns i 
omgivningen och att testa egna lösningar.  
 
Man bekantar sig med undersökande arbetssätt i undervisningen. Barnen ska uppmuntras 
att ställa frågor och att gemensamt söka svar på dem. Barnen ska lära sig att jämföra, 
klassificera och sortera information utgående från observationer eller mätningar. De ska 
uppmuntras att dra slutsatser och hitta lösningar på vardagliga problem och att testa olika 
lösningar. I undervisningen ska barnen öva sig att dokumentera med olika verktyg och att 
presentera resultat på olika sätt.  
 
Detaljerade mål  
 
Barnen sporras att utveckla sina matematiska färdigheter med hjälp av aktiverande 
övningar, genom lek och med hjälp av olika sinnen i olika lärmiljöer. I undervisningen 
bekantar man sig tillsammans med matematiken och dess delområden på ett åskådligt sätt.  
  
Barnen ska uppmuntras att fundera över och beskriva sina matematiska observationer i 
olika vardagliga situationer med hjälp av att läraren beskriver och sätter ord på 
företeelserna. Barnen ska få öva sig att presentera sina observationer med hjälp av bilder 
och olika redskap. Undervisningen planeras så att barnen har gott om möjligheter att 
klassificera, jämföra och rangordna saker och ting och att hitta och skapa lagbundenheter. 
Undervisningen ska även omfatta lekar och uppgifter som utvecklar minnet. Barnen ska 
också uppmuntras att dra slutsatser och söka lösningar på problemlösningsuppgifter som 
anknyter till omvärlden.  
 
Utvecklingen av barnens taluppfattning ska mångsidigt stödjas genom lek och övningar. 
Barnen ska uppmuntras att observera antal i omgivningen och att enligt sin förmåga 
kombinera dem med motsvarande räkneord och siffersymboler. Antalen jämförs och 
förändringen av antal undersöks med hjälp av praktiska exempel. Undervisningen ska i 
synnerhet fästa vikt vid utvecklingen av barnens förmåga att se och räkna upp talföljder.  
 
Barnens förmåga att uppfatta nivå och läge ska stödjas genom olika övningar. Barnen ska till 
exempel med hjälp av rörelselekar uppmuntras att undersöka och testa två- och 
tredimensionalitet och lära sig plats- och jämförelsebegrepp, såsom framför, uppe och 
varannan. För att stärka barnens geometriska tänkande ges barnen möjligheter att bygga, 
pyssla och modellera. Under lärarens ledning får barnen bekanta sig med former i 
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omgivningen och öva sig att benämna dem. 
 
I förskoleundervisningen ska barnen pröva på att mäta både med kroppen och med olika 
redskap. I undervisningen tränas tidsbegrepp såsom ibland, i går och i morse. Man funderar 
tillsammans på tidsföljder till exempel genom att observera dygnstider.  
 
I undervisningen ska bland annat lekar, spel och berättelser samt informations- och 
kommunikationsteknik utnyttjas. 
 
 
Miljöfostran i förskoleundervisningen ska ge barnen naturupplevelser och möjlighet att 
utforska och bekanta sig med växter, djur och naturfenomen. Omgivningen iakttas med olika 
sinnen och med hjälp av audiovisuella hjälpmedel. Undervisningen kan också innehålla 
mindre experiment. Man diskuterar observationerna och övar sig att klassificera 
information från sina observationer. Samtidigt övar barnen sig att använda begrepp som 
anknyter till naturen, att dra slutsatser och funderar över orsakssammanhang. Barnens 
kunskap om naturen utnyttjas i undervisningen. Man övar tillsammans att skaffa 
information om sådant som intresserar barnen. Man bekantar sig med naturskydd i 
undervisningen för att lägga grund för en hållbar livsstil. Barnen ska lära sig att värna om sin 
miljö och trivseln i miljön.  
 
 
Man ger tillsammans med barnen akt på tekniska lösningar i vardagen, deras egenskaper 
och hur de fungerar. I undervisningen framhålls att teknik är resultatet av människans 
kreativitet. Barnen får bekanta sig med teknik genom att hitta på, pyssla och själva bygga 
olika konstruktioner och lösningar med olika material. Barnen ska uppmuntras att beskriva 
sina lösningar. Utöver redskapen i lärmiljöerna kan man till exempel använda barnens egna 
leksaker i undervisningen och fundera över hur de fungerar.  
 

  

Jag	växer	och	utvecklas		
 

Förmåga att ta hand om sig själv och hantera vardagen ingår i den mångsidiga kompetens som 
är målet för förskoleundervisningen. Barnen behöver erfarenheter, information och reflektion 
för att småningom utveckla uppskattning för och färdigheter inom detta område. I 
förskoleundervisningen närmar man sig lärområdet ur motions-, kost-, konsument-, hälso- och 
säkerhetsperspektiv. Förskoleundervisningens uppdrag är att lägga grunden för en livsstil som 
värnar om hälsa, välbefinnande och motion samt att utveckla barnens hälso- och 
säkerhetskompetens. Vidare ska förskoleundervisningen främja kost-, konsumtions och 
hygienvanor som hör samman med en hållbar livsstil.   

Allmänna mål för undervisningen inom detta lärområde 
 
Barnen ska få mångsidiga erfarenheter av motion och börja förstå sambandet mellan 
motion, välbefinnande och hälsa. Undervisningen ska ge barnen möjligheter att utveckla 
sina motoriska och sociala färdigheter. Särskild vikt ska fästas vid att utveckla de 
perceptionsmotoriska färdigheterna som är viktiga med tanke på barnens allmänna 
inlärningsförutsättningar. Tillsammans med barnen bekantar man sig med hälsosam kost 
och funderar över dess betydelse. Barnen får lära sig måttlig konsumtion. Undervisningen 
ska ta upp hälsorelaterade faktorer och stödja barnens förmåga att sköta sin hälsa. Barnen 
ska få information om hur man rör sig tryggt i närmiljön och i lärmiljöerna i förskolan.  
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Detaljerade mål  
 
Målet i förskoleundervisningen är att inspirera barnen att röra på sig på många olika sätt 
och känna glädje över att röra på sig. Med hjälp av motion och lekar utvecklas barnens 
förmåga att fungera tillsammans med andra. Samtidigt stärks deras kroppskontroll och 
förmågan att uppfatta sin kropp och dess olika delar i förhållande till det omgivande 
rummet, den använda tiden och kraften. Utöver handledd motion ska barnen också varje 
dag ges möjligheter att frivilligt röra på sig både inomhus och utomhus. I samarbete med 
vårdnadshavarna ska barnen sporras att motionera också på fritiden i olika lokaler och i olika 
förhållanden utomhus.  
 
Grundläggande motoriska färdigheter som behövs i vardagen tränas mångsidigt och 
regelbundet i olika miljöer i förskoleundervisningen. Sådana färdigheter är balans- och 
rörelseförmåga och förmåga att hantera redskap. Barnen får träna balans med hjälp av lekar 
där de övar att bromsa och finta eller genom att leka på en teknikbana. Rörelseförmågan 
främjas genom övningar där barnen ska rulla, klättra, springa och hoppa. Förmågan att 
hantera redskap tränas genom att barnen får knuffa och dra och använda olika redskap och 
bollar på olika sätt. Barnen ska dessutom inspireras att träna sin finmotorik med hjälp av till 
exempel spel och lekar som utvecklar fingerfärdighet och precision. Målet är att 
undervisningen ger alla barn möjligheter att delta och att lyckas och att den stödjer barnens 
välbefinnande och funktionsförmåga.  

 
 
I förskoleundervisningen ska måltidssituationen utnyttjas som en hälsofrämjande lärmiljö 
som utvecklar barnens kunskaper om mat. Måltidssituationerna görs så trivsamma som 
möjligt och barnen får lära sig ett gott bordsskick. Utöver den finländska matkulturen och 
de finländska sederna, bekantar man sig även med någon annan matkultur genom att 
utnyttja hemmens sakkunskap.  
  
Man ska tillsammans med barnen undersöka reklam som riktas till barnen och fundera över 
betydelsen av måttlig konsumtion. Till exempel tolkningar av konsumtion och reklam som 
kommer till uttryck i barnens lekar och teckningar kan fungera som grund för 
konsumentfostran i förskolan.  

 
 
Barnen får lära sig förstå betydelsen av att röra på sig, att vila och att ha goda 
människorelationer för välbefinnandet och hälsan. Tillsammans med barnen funderar man 
över hälsa och sjukdomar och orsakerna till dem samt över människans möjligheter att 
påverka sin fysiska hälsa och sitt psykiska välbefinnande. Man diskuterar goda 
människorelationer och vilken betydelse de har för det psykiska välbefinnandet. Barnen 
övar i vardagliga situationer att umgås med kompisar, ta hänsyn till andra, identifiera och 
behärska känslor. Tillsammans med barnen diskuterar man sömn och motion och funderar 
över hur de inverkar på att man varje dag är pigg och mår bra. I undervisningen ska man 
söka information om hygien och som en del av vardagen i förskolan övas grundläggande 
färdigheter i anslutning till hygien.  
 
 
Barnen ska i förskolan få information om sin rätt till ett tryggt liv, respektfullt bemötande 
och integritet. Man ger tillsammans akt på och funderar över de vanligaste fysiska och 
psykiska risksituationerna i vardagen och i lärmiljöerna i förskolan. Målet är att stödja 
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barnens känsla av trygghet och säkerhet, lära dem att be om och söka hjälp vid behov och 
att handla tryggt i de vanligaste vardagliga situationerna. Barnen ska uppmuntras att be om 
hjälp av en vuxen i problemsituationer i förskolan och om de upplever mobbning samt att 
berätta om sina bekymmer. I undervisningen tränas reglerna för hur man rör sig i trafiken 
och vistas tryggt i informations- och kommunikationstekniska miljöer på ett för åldern 
lämpligt sätt.  
  

 

 

4.4	Specifika	frågor	angående	språk	och	kultur		
 

All förskoleundervisning ska följa samma allmänna mål för fostran och lärande som fastställs i 
grunderna för förskoleundervisningens läroplan. Barnens varierande språkliga och kulturella 
bakgrund och färdigheter ska beaktas i förskoleundervisningen. Förskoleundervisningens mål 
är att stödja utvecklingen av varje barns språkliga och kulturella identiteter och lära barnen att 
respektera olika språk och kulturer. Ett särskilt mål är att stödja språkfärdigheterna hos två- och 
flerspråkiga barn.  

Enligt lagen om grundläggande utbildningen är undervisningsspråket i förskoleundervisningen 
svenska eller finska. Undervisningsspråket kan också vara samiska, romani eller teckenspråk. 
Undervisningsspråket kan också vara något annat språk, om det inte äventyrar möjligheterna 
att uppnå målen i läroplansgrunderna. I en särskild grupp kan förskoleundervisningen 
huvudsakligen eller helt ges på ett annat språk. 51 Informationen till vårdnadshavarna och olika 
centrala dokument ska finnas tillgängliga på undervisningsspråket enligt vad som fastställs i 
lagen om grundläggande utbildning.  

Annan	språklig	och	kulturell	bakgrund	i	förskoleundervisningen	

Förskoleundervisningen för samiska barn har som särskilt mål att stärka barnens samiska 
identitet och kunskap om sin kultur och ge barnen möjlighet att tillägna sig samiska traditioner. 
Man kan i undervisningen dra nytta av närmiljön och samarbeta med vårdnadshavarna och det 
samiska samfundet. Förskoleundervisningen kan ordnas på samiska eller som tvåspråkig 
språkbadsundervisning.  

När förskoleundervisningen ges på något av de tre samiska språken, är dess särskilda mål att 
stärka förmågan att förstå och använda samiska. Målet är att öka barnens förmåga att komma 
till rätta i samisk miljö, att lära sig samiska och att lära sig på samiska.  

Det särskilda målet för förskoleundervisningen för romska barn är att stärka barnens 
identitetsutveckling och kännedom om sin historia och kultur. Utöver det ska tvåspråkighet 
stödjas i samarbete med barnens familjer. Barnen ska i mån av möjlighet ges undervisning i 
romani. I undervisningen i romani ska barnen bekanta sig med det romska språket och den 
romska kulturen, deras ordförråd utvidgas och de ska uppmuntras att använda språket i olika 
kommunikationssituationer. 

Förskoleundervisning för teckenspråkiga barn genomförs i första hand i en skild grupp för 
teckenspråkiga eller i en blandad grupp, som består av teckenspråkiga barn och barn som 

 
51 Lag om grundläggande utbildning 10 § 1 mom. (1288/1999) 
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använder talat språk. Målet för förskoleundervisningen för teckenspråkiga är att stödja och 
stärka barnens språkliga och kulturella identitet genom att ge dem möjlighet att tillägna sig 
teckenspråk. Målet är också att stärka kunskaperna i det svenska eller finska teckenspråket och 
teckenförrådet samt att sporra barnen att använda teckenspråk och öka deras förmåga att 
komma till rätta i olika språkmiljöer.  

I förskoleundervisningen ska barn med annat modersmål och flerspråkiga barn få stöd för sin 
språkutveckling och för utvecklingen av sin identitet och självkänsla. Utvecklingen av barnens 
kunskaper i svenska/finska ska främjas inom de olika delområdena av språkkunskap utgående 
från barnens behov och förutsättningar, både genom ledd verksamhet och i förskolans vardag. 
Separat undervisning i svenska/finska som andraspråk och undervisning i barnens eget/egna 
modersmål erbjuds i mån av möjlighet. Barn med invandrarbakgrund kan delta antingen i 
förskoleundervisning eller i undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen 
eller i bådadera.  

 

Förskoleundervisning	på	två	språk	
 

Målet för förskoleundervisning på två språk är att utnyttja barnens sensitiva period för tidig 
språkinlärning genom att erbjuda en mångsidigare språkfostran än i normal 
förskoleundervisning. Undervisningen ska erbjuda inspirerande språkinlärningssituationer som 
lägger grund för livslångt språklärande. Målet är att verksamheten i en flerspråkig miljö 
utvecklar barnens språkmedvetenhet. Barnens två- eller flerspråkiga språkidentitet ska stödjas 
och de ska ges möjlighet att använda och lära sig språken på ett aktiverande och lekfullt sätt. I 
förskoleundervisning som ordnas på ovannämnda sätt möts också olika kulturer som medvetet 
tas upp och diskuteras på ett naturligt sätt.  

I mindre omfattande förskoleundervisning på två språk är målet att väcka barnens intresse och 
skapa en positiv attityd till språket. I omfattande förskoleundervisning på två språk är strävan 
att ge barnen färdigheter att komma till rätta i en tvåspråkig miljö och att förutom på 
undervisningsspråket också lära sig på ett annat språk.  

Undervisning på två språk kan genomföras på många sätt. Gemensamt för alla sätt är att 
språken inte endast är föremål för undervisning och lärande, utan att de används i 
undervisningen av lärområdena och i förskolans vardag.  

Omfattande förskoleundervisning på två språk 

Tidigt fullständigt språkbad i de inhemska språken i förskoleundervisningen 

Språkbad på svenska kan ordnas i finskspråkig förskoleundervisning och språkbad på finska kan 
ordnas i svenskspråkig förskoleundervisning. Utöver det kan språkbad på samiska ordnas i såväl 
finsk- som svenskspråkig förskoleundervisning. Tidigt fullständigt språkbad i de inhemska 
språken är ett program som börjar i förskoleundervisningen och fortsätter till den 
grundläggande utbildningens slut. Undervisningsspråket i förskolan och i skolan och det andra 
inhemska språket eller samiska ska bilda en helhet. Förskoleundervisningen ska huvudsakligen 
ske på språkbadsspråket. Utvecklingen av barnens modersmål ska stödjas i samarbete med 
hemmen och vårdnadshavarna. Språkbadsläraren ska konsekvent använda enbart 
språkbadsspråket. Barnen ska sporras att använda språkbadsspråket mångsidigt, men de ska ha 
möjlighet att bli förstådda också på sitt modersmål. Barnen ska uppmuntras att bekanta sig med 
både undervisningsspråkets kultur och kulturen i det andra inhemska språket eller samisk 
kultur. Målet med språkbad i de inhemska språken är att ge barnen färdigheter att fortsätta 
studera på både undervisningsspråket och det andra inhemska språket eller samiska. Genom 
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samarbete mellan förskolan och den framtida språkbadsskolan säkerställs att skolan har 
tillräcklig information om i vilket stadium av språkutvecklingen de barn som börjar skolan 
befinner sig i.  

Annan omfattande förskoleundervisning på två språk 

I annan omfattande förskoleundervisning på två språk genomförs en del (minst 25 %) av 
verksamheten på något annat språk än de undervisningsspråk som fastställs i lagen om 
grundläggande utbildning. Språket i fråga kan vara modersmål för en del av barnen. 
Verksamheten ska planeras så att olika språkgrupper får behövligt stöd för sitt lärande. Det kan 
också finnas barn i gruppen, vars modersmål är något annat än de språk som används i 
undervisningen. Sådana barn hänvisas i allmänhet till förberedande undervisning, om sådan 
finns.  

I förskoleundervisning på två språk ska verksamheten planeras så att undervisningen bildar en 
helhet, där bägge språken är närvarande och utvecklas gradvis som en följd av lärarens 
språkbruk och barnens aktiviteter. Om möjligt använder var och en lärare endast ett av de båda 
språken aktivt. Barnen ska sporras att använda språken mångsidigt. Barnen får också bekanta 
sig med de kulturer som anknyter till undervisningsspråken. Målet är att de får färdigheter att 
fortsätta studera på båda språken. Det här ställer krav på lärmiljöerna och förutsätter 
samarbete mellan förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen då barnen 
övergår till den grundläggande utbildningen. 

Mindre omfattande förskoleundervisning på två språk 

Språkberikad förskoleundervisning 

Med språkberikad förskoleundervisning avses här förskoleundervisning, där mindre än 25 % av 
verksamheten regelbundet och systematiskt ordnas på ett annat språk än de 
undervisningsspråk som fastställs i lagen om grundläggande utbildning. Språkberikad 
förskoleundervisning ger naturliga möjligheter att lyfta fram flerspråkighet och kulturell 
mångfald i förskolans vardag och verksamhetskultur. Målet är att barnen är både språkinlärare 
och språkanvändare. Målet kan vara att övergå till språkberikad, eller annan grundläggande 
utbildning på två språk. 
 

4.5	Frågor	som	avgörs	på	lokal	nivå	
 
Mångsidiga arbetssätt  
I den lokala läroplanen ska fastställas och beskrivas 
• de lokala principerna för val och användning av arbetssätt   
• hur personalens självvärdering samt respons från vårdnadshavarna och barnen används 

för att utveckla arbetssätten. 

Utvärdering som stöd för undervisningen och lärandet 
I den lokala läroplanen preciseras de utvärderingsprinciper och -förfaranden som beskrivs i 
grunderna för förskoleundervisningens läroplan. I den lokala läroplanen ska ytterligare 
fastställas och beskrivas 
• överföringen av utvärderingsinformation då barnet övergår till grundläggande utbildning 

eller byter förskola 
• hur information som grundar sig på personalens självvärdering och barnens och 

vårdnadshavarnas respons används för att upprätthålla och utveckla kvaliteten på 
förskoleundervisningen 

• hurdant intyg över deltagande i förskoleundervisning som används.  
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Gemensamma mål för undervisningen och lärområden 
De gemensamma målen för förskoleundervisningen ska bifogas till den lokala läroplanen för att 
säkerställa nationell enhetlighet. Därtill ska man i läroplanen beskriva hur barnens intressen 
beaktas i lärområdena. I den lokala läroplanen kan man precisera beskrivningen av de 
gemensamma målen. 
 
Specifika frågor angående språk och kultur 
Den lokala läroplanen ska ta hänsyn till att det i förskoleundervisningen kan finnas barn med 
annan språklig eller kulturell bakgrund. Läroplanen ska fastställa och beskriva undervisningen 
för olika språk- och kulturgrupper samt för undervisning på två språk och undervisning på 
främmande språk till den del det behövs för den lokala förskoleundervisningen.  

Anordnaren av förskoleundervisning ska ge anvisningar om hur de eventuella enhetsspecifika 
läroplanerna för förskoleundervisningen ska preciseras, för att de nationella och lokala målen 
ska kunna nås. 

 

5.	Stöd	för	barnets	växande	och	lärande		
	

 
I grunderna för förskoleundervisningens läroplan används den i förskoleundervisningen 
lämpligare termen stöd för växande och lärande i stället för termen stöd för lärande och 
skolgång som används i lagen om grundläggande utbildning. Stödet för växande och lärande 
och elevvården som beskrivs i kapitel 6 ska bilda en helhet. I detta kapitel föreskrivs om stödet 
för lärande och skolgång som fastställs i lagen om grundläggande utbildning.  

5.1	Principerna	för	stöd	

	 	 	
Barn som deltar i förskoleundervisning omfattas av stöd för växande och lärande enligt lagen 
om grundläggande utbildning. Enligt lagen har barnen rätt att få tillräckligt stöd genast när 
behov uppstår52. Det finns tre nivåer av stöd för växande och lärande: allmänt, intensifierat och 
särskilt stöd. Stödformer som nämns i lagen om grundläggande utbildning är till exempel 
specialundervisning på deltid, tolknings- och biträdestjänster samt särskilda hjälpmedel. 
Stödformerna kan användas på alla nivåer av stöd, antingen enskilt eller samtidigt så att de 
kompletterar varandra. Stödet ska vara flexibelt, långsiktigt planerat och förändras enligt 
behovet av stöd. Stödet ska ges så länge, på den nivå och i den form som det behövs. Det är 
viktigt att behovet av stöd identifieras och att stöd för växande och lärande ges på ett tidigt 
stadium för att förhindra att problemen växer och blir mera komplicerade.  
 
Stödet för växande och lärande ska ordnas utgående från såväl det enskilda barnets som 
barngruppens styrkor respektive inlärnings- och utvecklingsbehov. Det är viktigt att i förskolan 
se till att alla barn får uppleva att de lyckas i lärandet och som medlem i gruppen. Det stödjer 
barnens positiva uppfattning om sig själva. Mångsidig respons och information om lärandet ska 
metodiskt användas för att uppmuntra och handleda barnen. På det viset blir barnen medvetna 
om hur lärandet framskrider.  
 

 
52 Lag om grundläggande utbildning 30 § 1 mom. (642/2010) 
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Stödet för växande och lärande innebär både lösningar som berör hela gruppen och 
lärmiljöerna samt lösningar som möter barnens individuella behov. Särskild vikt ska läggas vid 
att lärandet kan förflyta så obehindrat som möjligt och att inlärningssvårigheter förebyggs och 
upptäcks på ett tidigt stadium. Yrkesövergripande samarbete mellan lärarna, speciallärare, 
övrig förskolepersonal och andra sakkunniga har stor betydelse för att behovet av stöd ska 
upptäckas och när stödet planeras och genomförs. Vilka sakkunniga som ska delta i samarbetet 
avgörs från fall till fall. 
 
Principen är att behovet av stöd ska bedömas och beslut om stöd enligt lagen om 
grundläggande utbildning fattas så fort som möjligt efter att förskoleundervisningen inletts. 
Ofta har barnets behov av stöd observerats redan innan förskoleundervisningen inletts. 
Samarbete mellan förskoleundervisningen, barnets tidigare småbarnspedagogik, rådgivningen 
och vårdnadshavarna bidrar till kontinuitet i barnets välbefinnande och lärande. Information 
om stödåtgärder som barnet eventuellt fått före förskolan ska utnyttjas i 
förskoleundervisningen.  
  
När behovet av stöd bedöms granskas först de befintliga arbetssätten, 
undervisningsarrangemangen samt lärmiljöerna och hur de lämpar sig för barnet. Utifrån det 
bedöms om man genom att ändra på dem kunde hitta bättre pedagogiska lösningar för barnet.  
 
Barnet ska i första hand ges stöd i den egna förskolegruppen genom olika flexibla arrangemang, 
om inte barnets bästa nödvändigtvis förutsätter att barnet flyttas till en annan grupp eller 
enhet. Om barnet utöver förskoleundervisning också utnyttjar andra tjänster inom 
småbarnspedagogiken, ska förskolepersonalen och den övriga personalen inom 
småbarnspedagogiken samarbeta i frågor som gäller stödet för barnets växande och lärande.  
 
Det är viktigt att information om barnets behov av stöd och det stöd barnet fått i förskolan 
också överförs till den grundläggande utbildningen. Undervisningsanordnarna ska skapa och 
utveckla smidiga informationsrutiner.  
 
Förskolan vid Svenska Barndaghemmet i Tammerfors: 

I förskolan har eleverna vid behov rätt till allmän, intensifierat stöd, särskilt stöd. 
Stödet planeras i samråd med elevens vårdnadshavare. Stödet anordnas som 
smågruppsverksamhet, flexibla grupperingar, enskild handledning, anpassning av 
lärmiljön och med hjälp av skolgångshandledare. I planeringen användes 
yrkesövergripande samarbete och kunskap. 
 
 Alla elever har rätt till rätt stöd. Grundpedagogik, stödåtgärder och handledning hör 
till hela personalens uppgift i förskolan. Pedagogiska stödgruppen koordinerar stödet. 
Principerna, behovet och betydelsen för stödet planeras och utvärderas i den 
pedagogiska stödgruppen. Pedagogiska stödgruppen ansvarar för att stöd ges vid 
behov. Den pedagogiska stödgruppen sammankommer regelbundet (en gång per 
månad). Till den pedagogiska stödgruppen hör; rektor/daghemmets föreståndare, 
förskollärare, speciallärare och kurator.  
 
Pedagogiska stödgruppen behandlar pedagogiska bedömningar. Pedagogiska 
stödgruppen koordinerar och leder uppgörandet av enskilda pedagogiska planer, 
förskolläraren har ansvaret för att planerna görs. Pedagogiska stödgruppens möten 
protokollförs. Den enskilda elevens uppgifter skrivs i elevens egna pedagogiska 
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handlingar. 
 

5.2	Samarbete	med	vårdnadshavaren	i	samband	med	stöd	
	

Undervisningen och fostran ska ordnas i samarbete med vårdnadshavarna så att varje barn får 
undervisning, handledning och stöd enligt sin utvecklingsnivå och sina behov53. När ett barn 
har behov av stöd ökar betydelsen av samarbete med vårdnadshavaren. Förskolepersonalen 
ska känna till de lagar och bestämmelser som gäller samarbetet med vårdnadshavaren i 
anslutning till barnets stöd. Det är bra att informera alla vårdnadshavare om möjligheten att få 
stöd och om de centrala principerna för stöd. Barnen ska delta i samarbetet på ett 
ändamålsenligt och för dem lämpligt sätt.  
 
Det är viktigt att förskolepersonalen kontaktar vårdnadshavaren genast om det framgår att ett 
barn har problem i utvecklingen eller lärandet eller barnets välbefinnande är i fara. 
Vårdnadshavaren ska ges tillräcklig information om till exempel hur barnets ärenden 
behandlas, hur uppgifter fås och lämnas ut samt om sekretessrelaterade frågor. 
Vårdnadshavaren ska uppmuntras att för sin del stödja sitt barn i att nå sina mål. Målet är att 
handla i samförstånd med barnet och vårdnadshavaren. Det är bra att föräldrarna vet att 
varken de eller barnet kan vägra att ta emot stöd för växande och lärande och att deras 
samtycke inte behövs för att bedöma behovet av stöd eller för att planera stödet. Barnet kan 
också behöva stöd inom den individuella elevvården. Detta stöd grundar sig på frivillighet och 
förutsätter vårdnadshavarens samtycke (se kapitel 6 Elevvård). 

	

5.3	Allmänt	stöd		
 

Förskoleundervisning av hög kvalitet lägger grund för barnets växande, lärande och 
välbefinnande. Svårigheter ska förebyggas till exempel genom olika slags arbetssätt och 
pedagogiska metoder, flexibel gruppindelning och samarbete mellan lärarna och den övriga 
personalen. Undervisningen ska ta hänsyn till både gruppens och det enskilda barnets behov. 
  
Det första sättet att möta ett barns behov av stöd är allmänt stöd. Det innebär i allmänhet att 
enstaka stödåtgärder sätts in för att påverka situationen på ett så tidigt stadium som möjligt. 
Allmänt stöd ska ges genast när behovet av stöd uppstår och det krävs inga särskilda 
undersökningar eller beslut för att påbörja stödet. 
  
Att utvärdera behovet av stöd och ge det stöd som behövs ska ingå i all fostran och 
undervisning. Stödet ska ordnas genom samarbete mellan förskolelärarna och den övriga 
personalen och i nära samarbete med vårdnadshavaren och barnet. Inom det allmänna stödet 
möts barnets behov av stöd till exempel med hjälp av material och redskap som lämpar sig för 
barnets individuella behov samt undervisningsprogram som är avsedda för 
förskoleundervisningen och specialundervisning på deltid. En plan för barnets lärande kan 
användas i samband med allmänt stöd.  
 
 

 
           53 Statsrådets förordning (422/2012) 
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Förskolan vid Svenska Barndaghemmet i Tammerfors: 

Det första sättet att möta en elevs behov av stöd är att ge allmänt stöd. Det innebär i 
allmänhet att enstaka pedagogiska lösningar och handlednings- och stödåtgärder sätts 
in som en del av förskolevardagen för att påverka situationen på ett så tidigt stadium 
som möjligt. Allmänt stöd ska ges genast när behovet av stöd uppstår och det krävs inga 
särskilda undersökningar eller beslut för att påbörja stödet. Det allmänna stödet är en 
del av förskolans dagliga undervisning, handledning och fostran av eleven. Handledning 
av eleven är en central del av det allmänna stödet.  

En plan för elevens lärande kan vid behov användas inom det allmänna stödet för elever 
som behöver stöd för lärande eller för elever som gjort snabbare framsteg. Plan för 
elevens lärande används inom det allmänna stödet till de delar som är nödvändiga. 

Som tillägg till en högklassig grundpedagogik ges vid behov allmänt stöd i den form och 
utsträckning som eleven behöver. Primära stödformer är stödundervisning och flexibla 
gruppindelningar. Stödet planeras individuellt. För alla elever som deltar i förskolan 
utarbetas en individuell plan, som grund används barnets plan för småbarnspedagogik. 
 

5.4	Intensifierat	stöd	
 

Ett barn som behöver regelbundet stöd eller flera olika former av stöd samtidigt ska utgående 
från en pedagogisk bedömning ges intensifierat stöd i enlighet med en plan för barnets lärande  
54. Intensifierat stöd ges då det allmänna stödet inte är tillräckligt och så länge barnet behöver 
det. Det intensifierade stödet ska planeras som en helhet. Stödet är mera omfattande och mera 
långsiktigt än det allmänna stödet. Barnet behöver ofta även flera former av stöd. Inom det 
intensifierade stödet kan alla former av stöd inom förskoleundervisningen användas, med 
undantag av den specialundervisning som ges på basis av ett beslut om särskilt stöd.  
 
Stödet ska ordnas genom samarbete mellan lärarna och förskolans övriga personal. Läraren ska 
ge barnet och vårdnadshavaren respons om barnets framsteg samt lyssna och ta hänsyn till 
deras åsikter. Under den tid barnet får intensifierarat stöd ska läraren i samråd med 
vårdnadshavaren regelbundet följa upp barnets lärande och välbefinnande. Om det utifrån en 
bedömning konstateras att behovet av stöd har förändrats eller att barnet inte har nytta av det 
stöd som ges, ska planen för barnets lärande uppdateras så att den motsvarar den nya 
situationen.  
 
Intensifierat stöd ges i regel ända tills förskoleundervisningen avslutas. Eftersom man i 
allmänhet inte på en kort tid kan konstatera vilken effekt stödet haft, är det under förskoletiden 
sällan nödvändigt att fatta ett beslut om särskilt stöd för ett barn som får intensifierat stöd.  
 
Förskolan vid Svenska Barndaghemmet i Tammerfors: 

En elev som för lärande eller skolgång behöver regelbundet stöd eller flera olika former 
av stöd samtidigt ska utifrån en pedagogisk bedömning ges intensifierat stöd i enlighet 
med en plan för elevens lärande. Det intensifierade stödets kvalitet och kvantitet ska 

 
54 Lag om grundläggande utbildning 16 a § 1 mom. (642/2010)  
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motsvara elevens individuella behov. Intensifierat stöd ges då det allmänna stödet inte 
räcker till och så länge eleven behöver det. Det intensifierade stödet ska planeras som 
en helhet. Stödet ska vara mer omfattande och långsiktigt än det allmänna stödet.  

Inom det intensifierade stödet ökar betydelsen av specialundervisning på deltid, 
individuell handledning och samarbete med hemmet. Elevvårdens roll kan också 
förstärkas. Eleven har rätt till alla former av stöd som ges inom den grundläggande 
utbildningen, utom specialundervisning, smågruppsundervisning och individualisering 
som ordnas på basis av ett beslut om särskilt stöd. Det intensifierade stödet inleds på 
basis av en pedagogisk bedömning och stödet ges i enlighet med en plan för elevens 
lärande.  

 
 

Pedagogisk	bedömning	
 

Inledningen av intensifierat stöd grundar sig på en pedagogisk bedömning. I den skriftliga 
pedagogiska bedömningen beskrivs: 

• barnets växande och lärande som helhet ur förskolepersonalens, vårdnadshavarens och 
barnets synvinkel 

• det allmänna stöd som barnet har fått och en bedömning av hur olika former av stöd 
inverkat 

• barnets intressen, barnets styrkor, inlärningsfärdigheter och specifika behov i anslutning 
till utveckling och lärande 

• en bedömning av genom vilka pedagogiska stödåtgärder, stödåtgärder som gäller 
lärmiljön, handledning, elevvård, eller andra stödåtgärder barnet kan stödjas 

• en bedömning av barnets behov av intensifierat stöd.  
 
Det är viktigt att samarbeta med barnet och vårdnadshavaren för att behoven ska kunna 
utredas och stödet planeras och genomföras på bästa sätt. Läraren eller flera lärare 
tillsammans gör den skriftliga pedagogiska bedömningen. Vid behov anlitas också andra 
sakkunniga. Ifall barnet har en plan för småbarnspedagogik, en habiliteringsplan eller andra 
planer som stödjer barnets förskoleundervisning, ska de utnyttjas med vårdnadshavarens 
tillstånd.  
 
Inledandet och ordnandet av intensifierat stöd och vid behov återgången till allmänt stöd ska 
behandlas utgående från den pedagogiska bedömningen genom yrkesövergripande samarbete 
med sakkunniga inom elevvården. 55. Behandlingen förutsätter inte vårdnadshavarens tillstånd. 
Uppgifterna om behandlingen av ärendet ska dokumenteras på det sätt som anordnaren av 
förskoleundervisning bestämt, till exempel i den skriftliga pedagogiska bedömningen.  
 
Förskolan vid Svenska Barndaghemmet i Tammerfors: 

Före det intensifierade stödet kan inledas ska en pedagogisk bedömning göras. Elevens 
förskollärare ansvarar för sammanställningen av den pedagogiska bedömningen 

 
55 Lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning 1288/2013, 16 a § 
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tillsammans med speciallärare. Bedömningen görs i samråd med vårdnadshavare. Inom 
grundläggande utbildningen på svenska i Svenska samskolan i Tammerfors används en 
gemensam blankett för den pedagogiska bedömningen. Blanketten finns i Wilma. Om 
en plan för elevens lärande uppgjorts redan under det allmänna stödet används den 
som stöd i sammanställningen av den pedagogiska bedömningen.  

Det första sättet att möta en elevs behov av stöd är att ge allmänt stöd. Det innebär i 
allmänhet att enstaka pedagogiska lösningar och handlednings- och stödåtgärder sätts 
in som en del av förskolevardagen för att påverka situationen på ett så tidigt stadium 
som möjligt. Allmänt stöd ska ges genast när behovet av stöd uppstår och det krävs inga 
särskilda undersökningar eller beslut för att påbörja stödet.  

En elev som för lärande eller förskolgång behöver regelbundet stöd eller flera olika 
former av stöd samtidigt ska utifrån en pedagogisk bedömning ges intensifierat stöd i 
enlighet med en plan för elevens lärande. Det intensifierade stödets kvalitet och 
kvantitet ska motsvara elevens individuella behov. Intensifierat stöd ges då det 
allmänna stödet inte räcker till och så länge eleven behöver det. Det intensifierade 
stödet ska planeras som en helhet. Stödet ska vara mer omfattande och långsiktigt än 
det allmänna stödet.  

Inledandet och anordnandet av intensifierat stöd och återgång till det allmänna stödet 
behandlas utgående ifrån en pedagogisk bedömning i ett yrkesövergripande 
samarbete. I behandlingen av den pedagogiska bedömningen deltar 
rektor/daghemmets föreståndare, förskollärare, speciallärare som sammanställt 
bedömningen samt den sakkunnig inom elevvården vars sakkunskap behövs i ärendet. 
Behandlingen dokumenteras i den pedagogiska bedömningen. Rektor/daghemmets 
föreståndare godkänner det intensifierade stödet och ansvarar för fördelningen av 
resurser.  

 
	Plan	för	elevens	lärande	inom	intensifierat	stöd	
 
Stödet som barnet får inom det intensifierade stödet ska antecknas i en plan för barnets 
lärande 56. Planen för barnets lärande baserar sig på en godkänd läroplan och beskriver målen 
för barnets växande och lärande och vilka undervisningsarrangemang, stöd- och 
handledningsåtgärder som barnet behöver.  
 
Målet är att ge barnet förutsättningar att nå sina mål. Den plan för barnets lärande som 
utarbetas inom intensifierat stöd bygger på information som tagits fram i samband med en 
pedagogisk bedömning. Planen ska utarbetas tillsammans med barnet och vårdnadshavaren, 
om det inte finns något uppenbart hinder för det57. Vid behov anlitas också andra sakkunniga. 

 
56 Lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning 1288/2013, 16 a § 
57 Lag om grundläggande utbildning 16 a § 1 mom. (642/2010) 
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Ifall barnet har en plan för småbarnspedagogik, en habiliteringsplan eller andra planer som 
stödjer barnets förskoleundervisning, ska de utnyttjas med vårdnadshavarens tillstånd. I 
samband med att planen för barnets lärande utarbetas, avtalas också om uppföljningen av hur 
målen nås och hur ofta planen ska ses över. Om det sker förändringar i barnets situation, ska 
planen alltid justeras så att den motsvarar behovet av stöd. 
 
Planen för barnets lärande som utarbetas inom det intensifierade stödet ska innehålla följande 
uppgifter i enlighet med vad som förutsätts för att ordna förskoleundervisning och stöd för 
barnet: 
 
Mål för barnets välbefinnande, växande och lärande 

• barnets uppfattning om sina mål och intressen  
• barnets styrkor, inlärningsförutsättningar och specifika behov i anslutning till växande 

och lärande  
• barnets mål i anslutning till lärande, arbets- och kommunikationsfärdigheter 
 

Pedagogiska lösningar 
• lösningar som gäller lärmiljöerna 
• lösningar i anslutning till barnets stöd, såsom flexibel gruppindelning, 

kompanjonundervisning, undervisningsmetoder, arbetssätt och sätt att kommunicera  
• specialundervisning på deltid som ges till barnet  
• mål och åtgärder för handledning av barnet 
 

Samarbete och tjänster som stödet förutsätter 
• stöd av elevvården och andra sakkunniga samt ansvarsfördelningen mellan olika aktörer 
• tolknings- och biträdestjänster enligt lagen om grundläggande utbildning som förutsätts 

för att barnet ska kunna delta i förskoleundervisningen, övriga undervisningstjänster, 
särskilda hjälpmedel samt ansvarsfördelningen mellan de olika aktörerna 

• samarbetet med barnet och vårdnadshavaren, stöd som vårdnadshavaren erbjuder 
• barnets eventuella deltagande i annan småbarnspedagogik och en beskrivning av 

samarbetet med den som ordnar verksamheten 
 

Uppföljning och utvärdering av stödet 
• uppföljning av hur målen i planen för barnets lärande nås, utvärdering av åtgärdernas 

effekt och tidpunkter för utvärderingen 
• granskning av planen för barnets lärande samt tidpunkt för granskningen 
• vilka personer som varit med och utarbetat planen 
 

Planen för barnets lärande ska inte beskriva barnets personliga egenskaper. 
 
 

Förskolan vid Svenska Barndaghemmet i Tammerfors: 

Stödet som ordnas för eleven inom det intensifierade stödet ska antecknas i en plan för 
elevens lärande. Planen för elevens lärande är en skriftlig plan som baserar sig på 
läroplanen och som beskriver målen för elevens lärande och förskoleår och vilka 
undervisningsarrangemang, stöd- och handledningsåtgärder som eleven behöver.  

Planen för elevens lärande inom intensifierat stöd bygger på den information som tagits 
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fram i den pedagogiska bedömningen. Inom den grundläggande utbildningen används 
en gemensam blankett för planen för elevens lärande. Planen fylls i till de delar som är 
nödvändiga för att stöda elevens lärande och förskoleundervisning. Syftet med planen 
är att ge eleven förutsättningar att utvecklas och främja elevens välbefinnande. Den 
stöder förskolläraren att planera och genomföra stödet för eleven och fungerar som 
underlag för utvärdering av elevens framsteg.  

Plan för elevens lärande utarbetas av elevens förskollärare med handledning av 
speciallärare. Vid behov anlitas även andra sakkunniga. Vårdnadshavare deltar i 
uppgörandet av planen. Med vårdnadshavarna diskuteras hur hemmet kan stöda 
eleven att uppnå målen som ställs i planen.  

Det intensifierade stödet följs upp och utvärderas regelbundet, dock minst två gånger 
per läsår (oktober och maj). I planen för elevens lärande definieras tidpunkten för 
uppföljning. Ifall det vid utvärderingen konstateras att elevens stödbehov är oförändrat 
och eleven har fortsatt behov av intensifierat stöd, uppdateras elevens plan för lärande. 
Ifall det vid utvärdering av planen för elevens lärande konstateras att eleven uppnått 
målen och har möjligheter att klara sig inom det allmänna stödet, görs en ny pedagogisk 
bedömning. Den pedagogiska bedömningen behandlas i yrkesövergripande samarbete 
med rektor/daghemmets föreståndare, förskollärare, speciallärare som ansvarat för 
uppgörande av bedömningen samt den sakkunnig inom elevvården vars sakkunskap 
behövs i ärendet. Om det i utvärderingen av planen för elevens lärande konstateras att 
det intensifierade stödet är otillräckligt inleds en pedagogisk utredning av elevens 
behov av särskilt stöd (se kap. 7.4 Särskilt stöd).  

 

5.5	Särskilt	stöd		
 
Särskilt stöd ska ges barn som annars inte i tillräcklig utsträckning kan uppnå målen för växande, 
utveckling eller lärande. Barnets förutsättningar har kunnat försämras på grund av exempelvis 
ett handikapp eller en allvarlig sjukdom. Syftet med det särskilda stödet är att ge barnet ett 
övergripande och systematiskt stöd för växande och lärande och att främja barnets 
inlärningsförutsättningar. Också ett barn som får särskilt stöd ska få uppleva glädje över att 
lyckas och lära sig. Detta stärker barnets självkänsla och motivation att lära sig.  
 
Ett beslut om särskilt stöd kan fattas innan förskoleundervisningen eller den grundläggande 
utbildningen inleds eller under tiden sådan utbildning pågår utan föregående pedagogisk 
utredning eller intensifierat stöd, om det ur en psykologisk eller medicinsk bedömning framgår 
att undervisningen för barnet till följd av handikapp, sjukdom, försenad utveckling, störningar 
i känslolivet eller någon annan därmed jämförbar orsak inte kan ordnas på annat sätt.  
 
Särskilt stöd innefattar specialundervisning och annat stöd som barnet behöver och har rätt till 
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enligt lagen om grundläggande utbildning58. Specialundervisningen och det övriga stöd som 
barnet får ska bilda en systematisk helhet. Alla former av stöd som fastställs i lagen om 
grundläggande utbildning kan användas. Anordnaren av förskoleundervisning ska se till att det 
finns tillgång till specialpedagogisk kompetens när ett barn ges särskilt stöd. 
 
Ett barn som fått ett beslut om särskilt stöd ska ges specialundervisning i enlighet med en 
individuell plan för hur undervisningen ska ordnas (IP) som utarbetas för barnet. Syftet med de 
pedagogiska lösningarna i specialundervisningen är i första hand att säkerställa barnets 
lärande. De pedagogiska lösningarna kan till exempel gälla undervisningen och arbetssätten 
eller material och redskap.  
 
Utöver de pedagogiska lösningar i specialundervisningen som stödjer lärandet, har ett barn 
som får särskilt stöd också rätt till annat stöd i förskoleundervisningen. Sådant stöd är 
exempelvis individuell elevvård, tolknings- och biträdestjänster samt särskilda hjälpmedel.  
 
Förskolan vid Svenska Barndaghemmet i Tammerfors: 

Särskilt stöd ska ges elever som inte annars i tillräcklig utsträckning kan uppnå målen 
för växande, utveckling eller lärande. Syftet med det särskilda stödet är att ge eleven 
övergripande och systematiskt stöd så att eleven kan fullgöra sin läroplikt och får en 
grund för fortsatta studier efter den grundläggande utbildningen. Elevens självkänsla 
och möjlighet att uppleva glädje över att lyckas och lära sig ska stärkas. Också elevens 
delaktighet och förmåga att ta ansvar ska stödjas.  

Särskilt stöd utgörs av specialundervisning och annat stöd som eleven behöver och har 
rätt till enligt lagen om grundläggande utbildning. Det stöd eleven får ska bilda en 
systematisk helhet. En elev som fått ett beslut om särskilt stöd ges undervisning i 
enlighet med en individuell plan för hur undervisningen ska ordnas (IP). Det särskilda 
stödet innebär i huvudsak pedagogiska lösningar inom specialundervisningen för att 
säkerställa elevens lärande. De pedagogiska lösningarna kan t.ex. gälla undervisningen 
och arbetssätten eller material och redskap. Eleven har även rätt till alla andra 
stödformer, såsom handledning, stödundervisning och specialundervisning på deltid. I 
Undervisningen kan antingen ordnas i samband med den övriga undervisningen eller i 
en smågrupp, delvis eller helt, om det anses vara i linje med elevens bästa. För elever 
som omfattas av förlängd läroplikt fattas även beslut om särskilt stöd.  

Ett beslut om särskilt stöd är ett förvaltningsbeslut som fattas på basis av en 
pedagogisk utredning av rektorn/daghemmets föreståndare.   

Pedagogisk	utredning	
 

Innan ett beslut om särskilt stöd fattas ska anordnaren av förskoleundervisning göra en 
pedagogisk utredning om barnet59. Anordnaren ska utse ett organ, en tjänsteman eller anställd 

 
58Lag om grundläggande utbildning 17 § 1 mom. (642/2010)  
59 Lag om grundläggande utbildning 17 § 3 mom. (642/2010) och Förvaltningslag 34, 35 och 36 § 
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som tar fram en skriftlig utredning  
• om barnets framsteg i lärandet av de lärare som ansvarar för barnets 

förskoleundervisning 
• om det intensifierade stöd som barnet fått, och om barnets helhetssituation som 

sammanställts genom yrkesövergripande samarbete med sakkunniga inom elevvården.  
 

Utgående från dessa två utredningar gör anordnaren av förskoleundervisning en bedömning 
av barnets behov av särskilt stöd. Den helhet som de två utredningarna och den bedömning 
som gjorts utifrån dem utgör kallas för pedagogisk utredning. 60  
 
I den skriftliga pedagogiska utredningen beskrivs: 

• hur barnets lärande framskrider 
• barnets växande och lärande som helhet ur förskolepersonalens, vårdnadshavarens och 

barnets synvinkel  
• det intensifierade stöd som barnet har fått och en bedömning av hur olika former av stöd 

inverkat 
• barnets styrkor och intressen, barnets inlärningsfärdigheter och specifika behov i 

anslutning till utveckling och lärande 
• en bedömning av genom vilka pedagogiska stödåtgärder, stödåtgärder som gäller 

lärmiljön handledning, elevvård, eller andra stödåtgärder barnet kan stödjas  
• en bedömning av behovet av särskilt stöd. 

 
Den pedagogiska utredningen ska göras utgående från barnets eventuella tidigare pedagogiska 
bedömning och plan för barnets lärande. Det är viktigt att samarbeta med barnet och 
vårdnadshavaren för att behoven ska kunna utredas och stödet planeras och genomföras på 
bästa sätt.   
 
För beredningen av ett beslut om särskilt stöd behövs utöver en pedagogisk utredning 
eventuellt också andra utlåtanden, såsom ett psykologiskt eller medicinskt utlåtande eller en 
motsvarande social utredning. Ifall barnet har en plan för småbarnspedagogik, en 
habiliteringsplan eller andra planer som stödjer barnets förskoleundervisning, ska de utnyttjas 
med vårdnadshavarens tillstånd.  
 
Förskolan vid Svenska Barndaghemmet i Tammerfors: 

Innan ett beslut om särskilt stöd kan fattas ska en pedagogisk utredning göras. I den 
skriftliga pedagogiska utredningen ingår en utredning om elevens framsteg i lärande 
och en utredning om eventuellt intensifierat stöd som eleven fått och om elevens 
helhetssituation.  

Förskollärare ansvarar tillsammans med speciallärare för processen kring 
sammanställningen av en pedagogisk utredning. I sammanställningen av utredningen 
deltar kurator, rektor/daghemmets föreståndare. Den pedagogiska utredningen 
sammanställs dessutom alltid i ett yrkesövergripande samarbete med sakkunnig/-a 
inom elevvården. Samarbete med elev och vårdnadshavare är nödvändigt i utredning 

 
(434/2003) 
60 Lag om grundläggande utbildning 17 § 3 mom. (642/2010) 
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av elevens behov av stöd och för genomförande av stödet. Ett beslut om särskilt stöd 
förutsätter att eleven och elevens vårdnadshavare blir hörda. Hörandet antecknas i 
den pedagogiska utredningen. Till utredningen bifogas vid behov ett utlåtande av 
sakkunnig.  

Den pedagogiska utredningen görs på en blankett. Då den pedagogiska utredningen 
sammanställs ska en eventuell tidigare pedagogisk bedömning och plan för elevens 
lärande beaktas. Med vårdnadshavares tillstånd kan även andra dokument utnyttjas.  

Den pedagogiska utredningen behandlas av rektor/daghemmets föreståndare 
tillsammans med förskollärare som sammanställt den pedagogiska utredningen och 
den sakkunnig inom elevvården som deltagit i sammanställningen. I behandlingen görs 
en bedömning av elevens behov av särskilt stöd och på basis av denna ges en 
rekommendation om ordnandet av stöd för eleven. Rektor/daghemmets föreståndare 
godkänner den pedagogiska utredningen med sin underteckning.  

 

Beslut	om	särskilt	stöd	
 
För att ge särskilt stöd måste anordnaren av förskoleundervisning fatta ett skriftligt beslut61. 
Innan beslutet om särskilt stöd fattas ska anordnaren av förskoleundervisning höra barnet och 
vårdnadshavaren62. Beslutet ska fattas i enlighet med förvaltningslagen63. Beslutet om särskilt 
stöd ska beskriva barnets huvudsakliga undervisningsgrupp, eventuella tolknings- och 
biträdestjänster, andra tjänster som barnet behöver samt vid behov undantagsarrangemang i 
förskoleundervisningen64. En besvärsanvisning ska fogas till beslutet, eftersom 
vårdnadshavarna har rätt att söka ändring i beslutet genom besvär65. Ett beslut ska alltid 
motiveras66. Motiveringarna till beslutet ingår i allmänhet i den pedagogiska utredningen och i 
eventuella utlåtanden.  
 
Ett beslut om särskilt stöd kan fattas innan förskoleundervisningen eller den grundläggande 
utbildningen inleds eller under tiden sådan utbildning pågår utan föregående pedagogisk 
utredning eller intensifierat stöd, om det ur en psykologisk eller medicinsk bedömning framgår 
att undervisningen för barnet till följd av handikapp, sjukdom, försenad utveckling, störningar 
i känslolivet eller någon annan därmed jämförbar orsak inte kan ordnas på annat sätt . 67. 
Vanligtvis fattas ett beslut om särskilt stöd tidigast när förskoleundervisningen inleds. Endast 
för barn som omfattas av förlängd läroplikt måste beslutet fattas när barnet är fem år. Ifall ett 
beslut om särskilt stöd fattas under förskoletiden utan att barnet fått intensifierat stöd, ska 
beslutet grunda sig på en omvärdering av barnets situation, till exempel till följd av en olycka 
eller svår sjukdom. 
 

 
61 Lag om grundläggande utbildning 17 § 2 mom. (642/2010) 

             62 Lag om grundläggande utbildning 17 § 3 mom. 
63 Förvaltningslag (434/2003)   
64 Lag om grundläggande utbildning 17 § 2 mom. (642/2010) 
65 Lag om grundläggande utbildning 42 § 2 mom. (642/2010) 
66 Förvaltningslag 45 § 1mom. 
67 Lag om grundläggande utbildning 17 § 4 mom. (642/2010) 



46 
 

 46 

Enligt lagen om grundläggande utbildning ska behovet av särskilt stöd alltid granskas då barnets 
behov av stöd förändras på de punkter som bestäms i beslutet om särskilt stöd. Att granska 
behovet under förskoletiden innebär i allmänhet att ändra på en viss sak i beslutet om särskilt 
stöd. Det kan till exempel gälla biträdestjänster eller särskilda hjälpmedel. För granskningen 
görs en ny pedagogisk utredning om barnet. Om barnet inte längre behöver särskilt stöd, ska 
ett beslut fattas om att stödet avslutas. Barnet övergår därefter till intensifierat stöd. Eftersom 
man i allmänhet inte på en kort tid kan konstatera vilken effekt stödet haft, är det ovanligt att 
det särskilda stödet avslutas under barnets förskoletid. 
 
Förskolan vid Svenska Barndaghemmet i Tammerfors: 

Beslut om särskilt stöd är ett förvaltningsbeslut som fattas av rektorn/daghemmets 
föreståndare på basis av de motiveringar och rekommendationer som gjorts i den 
pedagogiska utredningen. I beslutet fastslås elevens huvudsakliga undervisningsgrupp, 
eventuella tolknings- och skolhandledartjänster och andra tjänster som eleven 
behöver, samt vid behov undantagsarrangemang i undervisningen.  

Ett beslut om särskilt stöd kan också fattas innan den grundläggande utbildningen 
inleds eller under tiden utbildning pågår, utan föregående intensifierat stöd, om det ur 
en psykologisk eller medicinsk bedömning framgår att undervisningen för eleven till 
följd av handikapp, sjukdom, försenad utveckling, störningar i känslolivet eller någon 
annan därmed jämförbar orsak inte kan ordnas på annat sätt. Om ett beslut om 
särskilt stöd fattas under den grundläggande utbildningen utan att eleven fått 
intensifierat stöd, ska beslutet grunda sig på en omvärdering av elevens situation, till 
exempel till följd av en olycka eller svår sjukdom.  

Ett beslut om särskilt stöd granskas genom att en ny pedagogisk utredning görs upp. 
Om behov av särskilt stöd kvarstår, fattas ett nytt beslut om särskilt stöd. Om eleven 
inte längre behöver särskilt stöd, fattas ett beslut om att stödet avslutas och eleven 
övergår till intensifierat stöd.  

 
Individuell	plan	för	hur	undervisningen	ska	ordnas	
 
För verkställandet av ett beslut om särskilt stöd ska en individuell plan för hur undervisningen 
ska ordnas (IP) utarbetas för barnet. Planen ska beskriva hur barnet ges undervisning och annat 
stöd i enlighet med beslutet om särskilt stöd.68 IP är en skriftlig plan som beskriver målen för 
barnets förskoleundervisning och lärande, undervisningens innehåll, de pedagogiska 
metoderna och hurdant stöd barnet behöver.  
 
IP utarbetas alltid i samband med särskilt stöd och bygger på information som tagits fram i 
samband med en pedagogisk utredning. IP ska utarbetas utgående från barnets eventuella 
tidigare plan för lärande. Ifall barnet har en plan för småbarnspedagogik, en habiliteringsplan 
eller andra planer som stödjer barnets förskoleundervisning, ska de utnyttjas med 

 
68 Lag om grundläggande utbildning 17 a § (642/2010) 
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vårdnadshavarens tillstånd. Barnets lärare ska utarbeta planen tillsammans med barnet och 
vårdnadshavaren, om det inte finns något uppenbart hinder för det. Vid behov anlitas också 
andra sakkunniga.  
 
Den individuella plan för hur undervisningen ska ordnas som utarbetas i samband med särskilt 
stöd ska innehålla följande uppgifter i enlighet med vad som förutsätts för att ordna 
förskoleundervisning och stöd för barnet: 

 
Mål för barnets välbefinnande, växande och lärande 

• barnets uppfattning om sina mål och intressen  
• barnets styrkor, inlärningsförutsättningar och specifika behov i anslutning till växande 

och lärande  
• mål som anknyter till barnets lärande, arbetsfärdigheter och utveckling, såsom 

kunskapsmässiga, sociala, motoriska, språkliga och emotionella mål 
 
Pedagogiska lösningar 

• lösningar som gäller lärmiljöerna 
• lösningar i anslutning till barnets stöd, såsom flexibel gruppindelning, 

kompanjonundervisning, undervisningsmetoder, arbetssätt och sätt att kommunicera  
• specialundervisning som barnet erbjuds  
• mål och åtgärder för handledning av barnet 
 

Samarbete och tjänster som stödet förutsätter 
• stöd av elevvården och andra sakkunniga samt ansvarsfördelningen mellan olika aktörer 
• tolknings- och biträdestjänster i enlighet med beslutet om särskilt stöd, övriga 

undervisningstjänster, särskilda hjälpmedel samt ansvarsfördelningen mellan de olika 
aktörerna 

• samarbetet med barnet och vårdnadshavaren, vårdnadshavarens stöd 
• barnets eventuella deltagande i annan småbarnspedagogik och en beskrivning av 

samarbetet med den som ordnar verksamheten 
• en beskrivning av hur barnets transport till och från förskolan ordnas och vem som 

ansvarar för den samt av den handledda verksamheten och övervakningen som ordnas 
när barnet väntar på transport  

 
Uppföljning och utvärdering av stödet 

• bedömning av barnets välbefinnande och lärande som helhet i samråd med barnet och 
vårdnadshavaren 

• uppföljning av hur målen i IP nås, utvärdering av vilken effekt åtgärderna haft samt 
tidpunkter för utvärderingen 

• granskning av IP samt tidpunkt för granskningen 
• vilka personer som varit med och utarbetat planen 

 
Den individuella planen för hur undervisningen ska ordnas ska inte beskriva barnets personliga 
egenskaper. IP kan innehålla en bilaga med vårdnadshavarens specifika tillstånd att överlåta 
information.  
 
IP ska vid behov ses över så att den motsvarar barnets behov, dock minst en gång per läsår69. 
Planen ska alltid ses över då barnets behov av stöd eller målen för undervisningen förändras. 
Om man beslutar att avsluta det särskilda stödet, utarbetas en plan för barnets lärande och 

 
69 Lag om grundläggande utbildning 17 a § (642/2010) 
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barnet övergår till intensifierat stöd.  
 
Förskolan vid Svenska Barndaghemmet i Tammerfors: 

En individuell plan (IP) för hur undervisningen ska ordnas görs upp för elever med 
beslut om särskilt stöd. Den individuella planen bygger på den information som tagits 
fram i samband med den pedagogiska utredningen och ska beskriva den undervisning 
och det övriga stöd som eleven ska få i enlighet med beslutet om särskilt stöd.  

Inom grundläggande utbildningen används en gemensam blankett för den individuella 
planen. IP:n fylls i till de delar som är nödvändiga för att stöda elevens lärande och 
skolgång. I den individuella planen beskrivs mål för och innehåll i elevens lärande och 
skolgång, undervisningsarrangemangen, de pedagogiska metoderna samt det stöd och 
handledning som eleven behöver. IP:n ska stöda lärarna att planera och genomföra 
stödet för eleven och fungerar som underlag för utvärdering av elevens framsteg. 
Elevens personliga egenskaper beskrivs inte i IP:n.  

Den individuella planen görs upp av förskollärare tillsammans med speciallärare. Vid 
behov deltar andra sakkunniga. Vårdnadshavare deltar i uppgörandet av IP:n.. Med 
vårdnadshavarna diskuteras hur hemmet kan stöda eleven att uppnå målen som ställs 
i planen. Vid uppgörande av IP:n kan en tidigare plan för lärande inom intensifierat 
stöd eller tidigare IP användas som stöd. Med vårdnadshavares tillstånd kan andra 
dokument användas vid uppgörande av IP:n.  

Den individuella planen och det särskilda stödet eleven får följs upp och utvärderas 
regelbundet, minst två gånger per läsår. I den individuella planen definieras tidpunkt 
för uppföljning. IP:n uppdateras att motsvara elevens stödbehov inom ramen för det 
särskilda stödet. Om det vid uppföljning konstateras att elevens stödbehov förändrats 
på de punkter som bestäms i beslutet om särskilt stöd, görs en pedagogisk utredning 
på basis av vilken ett nytt beslut om särskilt stöd fattas.  
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Förlängd	läroplikt		
 
Om det är uppenbart att ett barn på grund av handikapp eller sjukdom inte på nio år kan nå de mål 
som ställts upp för den grundläggande utbildningen, blir barnet läropliktigt ett år tidigare än vad 
som bestäms i lagen om grundläggande utbildning70. Läroplikten upphör när den grundläggande 
utbildningens lärokurs har fullgjorts eller när det har förflutit 11 år sedan läroplikten för barnet 
som omfattas av förlängd läroplikt började. För barn som omfattas av förlängd läroplikt kan 
förskoleundervisningen omfatta ett eller två år. 71 Syftet är att förbättra barnets förutsättningar att 
klara den grundläggande utbildningen så bra som möjligt. 
 
Gravt handikappade barn omfattas av förlängd läroplikt. Också en svår sjukdom kan vara orsak till 
förlängd läroplikt72. Ett beslut om förlängd läroplikt fattas i allmänhet innan barnet blir läropliktigt. 
Då fattas också ett beslut om särskilt stöd för barnet. En individuell plan för hur undervisningen 
ordnas ska utarbetas för barnet då förskoleundervisningen inleds. Alla barn har rätt till 
förskoleundervisning året innan läroplikten börjar. 73 Barn som omfattas av förlängd läroplikt har 
rätt till förskoleundervisning från och med början av höstterminen det år barnet fyller fem år. Ett 
beslut om förlängd läroplikt behövs innan förskoleundervisningen inleds för att rätten ska kunna 
uppfyllas. 
 
Sektorsövergripande samarbete är en förutsättning för att ett barn ska kunna hänvisas till stöd i 
ett tillräckligt tidigt skede. Barnets vårdnadshavare ska i tillräckligt god tid få information om de 
olika alternativen av förlängd läroplikt och om konsekvenserna av olika val. Vårdnadshavaren avgör 
om barnet ska delta i den frivilliga förskoleundervisningen. Hur länge barnet ska gå i förskola och 
när barnet ska inleda den grundläggande utbildningen ska planeras utgående från barnets 
framsteg, behov av stöd och situation som helhet. 
 
Förskoleundervisningen för barn som omfattas av förlängd läroplikt kan ordnas på tre olika sätt: 

• Barnet börjar i frivillig förskoleundervisning det år barnet fyller fem år, fortsätter följande år 
inom den läropliktsenliga förskoleundervisningen och inleder därefter den grundläggande 
utbildningen. 

• Barnet inleder den läropliktsenliga förskoleundervisningen det år barnet fyller sex år, deltar 
i förskoleundervisningen ett år och inleder därefter den grundläggande utbildningen. 

• Barnet inleder den läropliktsenliga förskoleundervisningen det år barnet fyller sex år och 
deltar i förskoleundervisningen två år. Barnet inleder då den grundläggande utbildningen ett 
år senare än vad som föreskrivs74, det vill säga det år barnet fyller åtta år. Ett separat 
förvaltningsbeslut ska fattas om den grundläggande utbildningen inleds senare än vad som 
föreskrivs. 

 

5.6	Stödformer	som	fastställs	i	lagen	om	grundläggande	utbildning		
 

Specialundervisning	på	deltid	
 

Ett barn som har svårigheter i sitt lärande eller sin skolgång har rätt att få specialundervisning på 
deltid vid sidan om den övriga förskoleundervisningen75. Specialundervisning på deltid ges barn 

 
70 Lag om grundläggande utbildning 25 § 2 mom. (628/1998) 
71 Lag om grundläggande utbildning 9 § 2 mom. (628/1998) 
72 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om utbildning (RP 86/1997). 
73 Lag om grundläggande utbildning 17 § 4 mom. (642/2010) och 26 a § 2-3 mom. (1040/2014) 
74 Lag om grundläggande utbildning 27 § 
75 Lag om grundläggande utbildning 16 § 2 mom. (642/2010) 
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som till exempel har språkliga, matematiska eller motoriska svårigheter eller svårigheter med 
självkontroll, uppmärksamhet eller sociala färdigheter. Målet med specialundervisningen på deltid 
är att stärka barnets inlärningsförutsättningar och förebygga svårigheter i utvecklingen och 
lärandet. Specialundervisning på deltid ges på alla nivåer av stöd. 
 
Specialundervisningen på deltid ska ordnas flexibelt som kompanjonundervisning, i en liten grupp 
eller som individuell undervisning. Alla vårdnadshavare ska informeras om hur specialundervisning 
på deltid genomförs i förskolan. Förskolepersonalen ska tillsammans och i samråd med barnet och 
vårdnadshavaren planera specialundervisningen på deltid samt bedöma behovet och effekten av 
undervisningen i fråga. Målen för och innehållet i specialundervisningen på deltid ska integreras i 
barnets övriga undervisning.  
 

Tjänster	och	särskilda	hjälpmedel	som	förutsätts	för	att	kunna	delta	i	undervisningen		
 
Ett barn har på alla nivåer av stöd rätt att avgiftsfritt få de tolknings- och biträdestjänster, övriga 
undervisningstjänster och särskilda hjälpmedel som förutsätts för att barnet ska kunna delta i 
undervisningen76. Syftet är att garantera barnet grundläggande förutsättningar för växande och 
lärande samt tillgängliga lärmiljöer med möjlighet till socialt samspel.  
 
Ett barn ska vid behov få tolkning på grund av till exempel hörselskada eller specifika språkliga 
svårigheter. Barnet kan också ha behov av kommunikationsmetoder som stödjer eller ersätter tal, 
till exempel olika symbolsystem. För barn som använder teckenspråk kan man vid behov använda 
en teckenspråkstolk eller ett biträde som behärskar teckenspråk som stöd för barnets 
kommunikation. För barn med olika grader av hörselnedsättning kan också andra tolkningsmetoder 
än teckenspråkstolkning komma i fråga. För barn med specifika språkliga svårigheter används en 
tolk för talhandikappade eller ett biträde som behärskar metoder som stödjer och ersätter tal. 
Även läraren kan stödja barnets kommunikation med hjälp av tecken eller andra symboler. 
 
Det stöd som biträdet ger ska hjälpa barnet att klara sig självständigt, ta egna initiativ och utveckla 
en positiv självkänsla. Biträdets stöd kan riktas till ett enskilt barn eller till hela förskolegruppen. 
Lärarens uppgift är att planera, undervisa, stödja och utvärdera barnets och hela gruppens lärande 
och arbete. Biträdet ska handleda och stödja barnet i dagliga situationer och hjälpa barnet att 
utföra uppgifter enligt lärarens eller andra sakkunnigas anvisningar. Lärarna och biträdena ska 
planera och utvärdera sitt arbete tillsammans och vid behov med den övriga förskolepersonalen.  
  
Ett barn kan behöva särskilda hjälpmedel för att se, höra, röra sig eller för något annat fysiskt 
behov. Barnet kan också ha specifika behov för lärandet. I sådana fall kan man till exempel använda 
olika datatekniska tillämpningar, talböcker, konkretiseringsmaterial i matematik eller hjälpmedel 
som stödjer koncentrationen. De som arbetar med barnet ska vara tillräckligt insatta i 
användningen av de hjälpmedel som behövs för att barnet ska kunna delta i 
förskoleundervisningen och genom samarbete med andra sakkunniga handleda barnet och 
vårdnadshavaren i användningen av hjälpmedlen. Hjälpmedlen ska användas systematiskt och 
användningen och behovet ska regelbundet utvärderas. 
 
De som arbetar med barnet ska tillsammans och vid behov med hjälp av andra sakkunniga planera 
användningen av de tjänster och hjälpmedel som förutsätts för att barnet ska kunna delta i 
förskoleundervisningen. Stödet för barnet kan förutsätta specialkompetens som personalen vid 
den egna förskoleenheten saknar. I sådana fall utnyttjas till exempel inlärnings- och 
handledningscenter som erbjuder tjänster för barnen och utbildning och konsultation för 
personalen.  
 

 
76 Lag om grundläggande utbildning 31 § 1 mom. (477/2003) 
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Anordnaren av förskoleundervisning beslutar om tolknings- och biträdestjänster och om övriga 
undervisningstjänster och särskilda hjälpmedel. Barnets lärare och elevvårdspersonalen bedömer 
tillsammans behovet och omfattningen av de tjänster och hjälpmedel som barnet behöver. Även 
den information som fåtts av barnet och vårdnadshavarna och eventuella utlåtanden av 
utomstående experter utnyttjas. Behovet av tjänster och hjälpmedel för barn som får intensifierat 
stöd beskrivs i en pedagogisk bedömning. Om barnet får särskilt stöd, bedöms behovet av tjänster 
och särskilda hjälpmedel i en pedagogisk utredning och fastställs i ett beslut om särskilt stöd. För 
ett barn som får allmänt och intensifierat stöd fattas ett förvaltningsbeslut om de tjänster och 
särskilda hjälpmedel som barnet behöver. Användningen av tjänster och hjälpmedel beskrivs i en 
plan för barnets lärande eller en individuell plan för hur undervisningen ska ordnas. 
 

5.7	Frågor	som	avgörs	på	lokal	nivå	
 

I den lokala läroplanen ska så konkret som möjligt fastställas och beskrivas hur stödet ordnas i 
praktiken enligt anordnarens beslut. Till lämpliga delar kan texten i grunderna för läroplanen 
användas.  
 
I den lokala läroplanen ska beskrivas:  
 
Stöd för växande och lärande 

• centrala lokala riktlinjer för hur stödet ordnas i praktiken 
• strategier för förebyggande arbete och tidigt ingripande 
• åtgärder vid övergångar och praxis för överföring av information 
• hur behovet av stöd för växande och lärande systematiskt granskas, hur stödet utvärderas 

och följs upp 
• samarbetet, ansvars- och arbetsfördelningen inom den förvaltning som ansvarar för 

förskoleundervisningen och med övriga förvaltningar  
• samarbetet med ansvariga inom elevvården och andra experter när behovet av stöd bedöms 

och när stödet planeras, organiseras och genomförs i praktiken  
• de viktigaste principerna för samarbetet med vårdnadshavarna i frågor som gäller stöd för 

växande och lärande 
• befogenheterna i anslutning till stöd för växande och lärande i olika förvaltningsbeslut 

 

Förskolan vid Svenska Barndaghemmet i Tammerfors: 

Stöd för växande och lärande 

Elever som deltar i förskoleundervisning omfattas av stöd för växande och lärande enligt 
lagen om grundläggande utbildning. Enligt lagen har eleven rätt att få tillräckligt stöd 
genast när behov uppstår. Det finns tre nivåer av stöd för växande och lärande: allmänt, 
intensifierat och särskilt stöd. Stödformer som nämns i lagen om grundläggande 
utbildning är till exempel stödundervisning, specialundervisning på deltid, differentiering, 
flexibla grupperingar, tolknings- och handledartjänster samt särskilda hjälpmedel. 
Stödformerna kan användas på alla nivåer av stöd, antingen enskilt eller samtidigt så att 
de kompletterar varandra. Stödet ska vara flexibelt, långsiktigt planerat och förändras 
enligt behovet av stöd. Stödet ska ges så länge, på den nivå och i den form som det 
behövs. Det är viktigt att behovet av stöd identifieras och att stöd för växande och 
lärande ges på ett tidigt stadium för att förhindra att problemen växer och blir mera 
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komplicerade.  

Stödet för växande och lärande ska ordnas utgående från såväl den enskilda elevens som 
gruppens styrkor respektive inlärnings- och utvecklingsbehov. Det är viktigt att i förskolan 
se till att alla elever får uppleva att de lyckas i lärandet och som medlem i gruppen. Det 
stödjer elevens positiva uppfattning om sig själva. Mångsidig respons och information om 
lärandet ska metodiskt användas för att uppmuntra och handleda eleven. På det viset blir 
eleven medvetna om hur lärandet framskrider.  

Stödet för växande och lärande innebär både lösningar som berör hela gruppen och 
lärmiljöerna samt lösningar som möter elevens individuella behov. Särskild vikt ska läggas 
vid att lärandet kan förflyta så obehindrat som möjligt och att inlärningssvårigheter 
förebyggs och upptäcks på ett tidigt stadium. Yrkesövergripande samarbete mellan 
förskollärarna, speciallärare, övrig förskolepersonal och andra sakkunniga har stor 
betydelse för att behovet av stöd ska upptäckas och när stödet planeras och genomförs. 
Vilka sakkunniga som ska delta i samarbetet avgörs från fall till fall.  

Principen är att behovet av stöd ska bedömas och beslut om stöd enligt lagen om 
grundläggande utbildning fattas så fort som möjligt efter att förskoleundervisningen 
inletts. Ofta har elevens behov av stöd observerats redan innan förskoleundervisningen 
inletts. Samarbete mellan förskoleundervisningen, elevens tidigare småbarnspedagogik, 
rådgivningen och vårdnadshavarna bidrar till kontinuitet i elevens välbefinnande och 
lärande. Information om stödåtgärder som eleven eventuellt fått före förskolan ska 
utnyttjas i förskoleundervisningen.  

När behovet av stöd bedöms granskas först de befintliga arbetssätten, 
undervisningsarrangemangen samt lärmiljöerna och hur de lämpar sig för eleven. Utifrån 
det bedöms om man genom att ändra på dem kunde hitta bättre pedagogiska lösningar 
för eleven.  

Eleven ska i första hand ges stöd i den egna förskolegruppen genom olika flexibla 
arrangemang, om inte elevens bästa nödvändigtvis förutsätter att han/hon  flyttas till en 
annan grupp eller enhet. Om eleven utöver förskoleundervisning också utnyttjar andra 
tjänster inom småbarnspedagogiken, ska förskolepersonalen och den övriga personalen 
inom småbarnspedagogiken samarbeta i frågor som gäller stödet för elevens växande och 
lärande.  

Det är viktigt att information om elevens behov av stöd och det stöd han/hon fått i 
förskolan också överförs till den grundläggande utbildningen. Undervisningsanordnarna 
ska skapa och utveckla smidiga informationsrutiner.  

Samarbete med vårdnadshavaren i samband med stöd  

Undervisningen och fostran ska ordnas i samarbete med vårdnadshavarna så att varje 
elev får undervisning, handledning och stöd enligt sin utvecklingsnivå och sina behov. När 
en elev har behov av stöd ökar betydelsen av samarbete med vårdnadshavaren. 
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Förskolepersonalen ska känna till de lagar och bestämmelser som gäller samarbetet med 
vårdnadshavaren i anslutning till elevens stöd. Det är bra att informera alla 
vårdnadshavare om möjligheten att få stöd och om de centrala principerna för stöd. 
Eleven ska delta i samarbetet på ett ändamålsenligt och för dem lämpligt sätt.  

Det är viktigt att förskolepersonalen kontaktar vårdnadshavaren genast om det framgår 
att en elev har problem i utvecklingen eller lärandet eller elevens välbefinnande är i fara. 
Vårdnadshavaren  

ska ges tillräcklig information om till exempel hur elevens ärenden behandlas, hur 
uppgifter fås och lämnas ut samt om sekretessrelaterade frågor. Vårdnadshavaren ska 
uppmuntras att för sin del stödja sitt barn i att nå sina mål. Målet är att handla i 
samförstånd med eleven och vårdnadshavaren. Det är bra att föräldrarna vet att varken 
de eller eleven kan vägra att ta emot stöd för växande och lärande och att deras samtycke 
inte behövs för att bedöma behovet av stöd eller för att planera stödet. Eleven kan också 
behöva stöd inom den individuella elevvården. Detta stöd grundar sig på frivillighet och 
förutsätter vårdnadshavarens samtycke.  

 

Allmänt stöd  

• hur det allmänna stödet ordnas i praktiken  
• samarbetet, ansvars- och arbetsfördelningen mellan olika aktörer  
• samarbetet med vårdnadshavaren och eleven 

 

Intensifierat stöd 

• hur det intensifierade stödet ordnas i praktiken 
• förfaringssätt vid en pedagogisk bedömning 
• hur intensifierat stöd inleds, genomförs och avslutas  
• hur planen för elevens lärande utarbetas, utvärderas och granskas 
• samarbetet, ansvars- och arbetsfördelningen mellan olika aktörer vid utarbetandet av en 

pedagogisk bedömning och plan för elevens lärande, vid ordnandet av intensifierat stöd och 
vid uppföljning och utvärdering av vilken effekt stödet haft 

• tillvägagångssätten och samarbetet med eleven och vårdnadshavaren vid utarbetandet av 
en pedagogisk bedömning och plan för elevens lärande och vid ordnandet av intensifierat 
stöd  

 

Särskilt stöd 

• hur det särskilda stödet ordnas i praktiken 
• förfaringssätt vid en pedagogisk utredning 
• hur vårdnadshavaren och eleven hörs 
• hur ett beslut om särskilt stöd fattas 
• hur ett beslut om särskilt stöd granskas 
• tillvägagångssätt när särskilt stöd avslutas och stödet fortsätter som intensifierat stöd 
• hur den individuella planen för hur undervisningen ska ordnas utarbetas, utvärderas och 

granskas 
• samarbetet, ansvars- och arbetsfördelningen mellan olika aktörer vid utarbetandet av en 

pedagogisk utredning och IP, vid ordnandet av särskilt stöd och vid uppföljning och 
utvärdering av vilken effekt stödet haft 

• användningen av eventuella expertutlåtanden  
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• förfaringssätt och samarbete med eleven och vårdnadshavaren vid utarbetandet av en 
pedagogisk utredning och IP, vid ordnandet av särskilt stöd och vid uppföljning och 
utvärdering av vilken effekt stödet haft 

• för elever som omfattas av förlängd läroplikt bestäms även  
o hur eleven hänvisas till förlängd läroplikt, det sektorsövergripande samarbetet under 

processen  
o hur undervisningen ordnas i praktiken 
o om samarbetet med den övriga småbarnspedagogiken, annat samarbete och ansvars- 

och arbetsfördelningen mellan olika aktörer 
o om samarbetet med vårdnadshavaren och eleven 

 

Stödformer som fastställs i lagen om grundläggande utbildning 

• hur stödet ordnas i praktiken 
• samarbetet, ansvars- och arbetsfördelningen mellan olika aktörer  
• hur vårdnadshavaren och eleven informeras och hur samarbetet med vårdnadshavaren och 

eleven genomförs 

Den lokala läroplanen ska beskriva beslutsfattandet och annan administrativ praxis i anknytning till 
tolknings- och biträdestjänster och till övriga undervisningstjänster och särskilda hjälpmedel 
77enligt anordnarens beslut. 

 
Förlängd läroplikt  

 

Om ett handikapp eller en sjukdom hos ett barn innebär att de mål som uppställts för den 
grundläggande utbildningen inte kan nås under nio år blir barnet läropliktigt ett år tidigare än 
vad som bestäms i lagen om den grundläggande utbildningen. Beslut om förlängd läroplikt 
fattas i regel innan läroplikten uppkommer. Den förlängda läroplikten ska utnyttjas före det att 
barnet påbörjar skolgången. Undervisningen för barn som omfattas av förlängd läroplikt kan ordnas 
på följande alternativa sätt: 

• barnet börjar i frivillig förskoleundervisning det år då barnet fyller 5 år, fortsätter ett år 
till i förskolan med läroplikt och inleder därefter åk 1 

• barnet inleder den läropliktsenliga förskoleundervisningen det år då barnet fyller 6 år 
och inleder året därefter åk 1 

• barnet inleder den läropliktsenliga förskoleundervisningen det år då barnet fyller 6 år 
och deltar i förskolan i två år och inleder åk 1 ett år senare, då barnet fyller 8 år. Ett 
separat förvaltningsbeslut om att inleda skolgången ett år senare ska då fattas. 

 
Vårdnadshavaren ska tillräckligt tidigt få information om de olika alternativen vid förlängd 
läroplikt och om konsekvenserna av olika val. Det är särskilt viktigt att uppmärksamma samarbetet 
och informationsgången mellan förskolan och skolan då det gäller barn med förlängd läroplikt.  
Under förberedandet av beslutet görs sektorsöverskridande samarbete med rådgivningen, 
skolhälsovården, skolpsykologen, specialsjukvården (Folkhälsans habitiliringsavdelning i Helsingfors 
eller Tammerfors Universitetssjukhus).  Beslutet om förlängd läroplikt fattas av barnets/elevens 
hemkommun (kommunens utbildningschef). 

 
Stöd för elever som omfattas av förlängd läroplikt 

 
77 Lag om grundläggande utbildning 31 § 1 mom. (477/2003) 
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Specialundervisning 

Då ett beslut om förlängd läroplikt fattas för ett barn ska också ett beslut om särskilt stöd 
fattas. Under det år barnet genomför sitt första år som läropliktig i förskola är barnet 
berättigat till specialundervisning. Beroende av barnets behov och förutsättningar för 
inlärning ger specialbarnträdgårdsläraren eller den mottagande skolans speciallärare 
specialundervisningen. En individuell plan för hur förskolundervisningen ordnas ska göras 
upp för barnet. I planen beskrivs hur specialundervisningen ordnas under barnets 
läropliktsår i förskola. Då barnet inleder skolgången ska en individuell plan för hur undervisningen 
ordnas göras upp med beskrivning av den specialundervisning som barnet får. 
Specialundervisningen kan ordnas för barnet antingen på deltid om eleven får undervisning i allmän 
undervisningsgrupp, eller på heltid i smågrupp. I beslutet om särskilt stöd bestäms om de 
lärokurser som eleven eventuellt studerar enligt individualiserad lärokurs. Målen för dessa 
lärokurser beskrivs i den individuella planen. Uppgörandet av planen genomförs i samråd 
med vårdnadshavaren så som det beskrivs i denna läroplan. 

 
Undervisningsgrupp 

Då en elev med förlängd läroplikt integreras i allmän undervisning får gruppen uppgå till 
högst 20 elever. Om eleven får undervisning i smågrupp tillsammans med elever som 
omfattas av särskilt stöd får gruppen bestå av högst tio (10) elever. Maximistorleken på en 

undervisningsgrupp får överskridas, om det är motiverat på grund av elevernas 
förutsättningar eller det arbetssätt som används i undervisningen, och arrangemanget inte 
äventyrar elevernas möjligheter att uppnå målen för undervisningen (Förordning om 
grundläggande utbildning 2 § 2 mom.). 

 
Andra undervisningsarrangemang 

Undervisningen för en elev som omfattas av förlängd läroplikt kan vid behov ordnas så att 
undervisning i det andra inhemska språket och ett främmande språk inte ges som 
gemensamt ämne. Alla läroämnen kan kombineras till ämnesblock och indelas i 
delområden i enlighet med beslut om särskilt stöd och den individuella planen för elever 
som omfattas av förlängd läroplikt (Statsrådets förordning om riksomfattande mål för 
utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den 
grundläggande utbildningen 9 §) 

 
 

 

6.	Elevvård		 	
 
I grunderna för förskoleundervisningens läroplan används begreppen elevvård, barn och förskola 
eller förskoleenhet i stället för de i lagen om elev- och studerandevård använda begreppen elevhälsa, 
studerande och läroanstalt. För utbildningsanordnare används begreppet anordnare av 
förskoleundervisning78.  
 
I takt med att barnens uppväxtmiljö och verksamhetsmiljön i förskolan förändras, har elevvården 

 
78 Lag om elev- och studerandevård (1287/2013) 1 § 3 mom. 
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blivit en allt viktigare del av förskolans kärnverksamhet. Elevvården hänger nära samman med 
förskoleundervisningens uppdrag att skapa gynnsamma förutsättningar för barnets växande, 
utveckling och lärande. Elevvårdsarbetet ska utgå från barnets bästa79.  
 
Barnet har rätt att avgiftsfritt få den elevvård som behövs för att barnet ska kunna delta i 
förskoleundervisningen80. Elevvården i förskoleundervisningen gäller också barn som omfattas av 
förlängd läroplikt. Elevvård innebär att främja och upprätthålla barnets lärande, goda psykiska och 
fysiska hälsa, sociala välbefinnande samt verksamhet som ökar förutsättningarna för dessa i 
förskolan. Elevvården ska i första hand bestå av förebyggande, gemensam elevvård som stödjer 
hela förskolan. Utöver det har barnen också rätt till individuell elevvård.81 Yrkesövergripande 
samarbete är centralt inom elevvården. Elevvårdsarbetet ska grunda sig på konfidentialitet och 
respekt för barnet och vårdnadshavaren samt på att man stödjer deras delaktighet.  
 
Elevvården i förskoleundervisningen och planerna som anknyter till den regleras i lagen om elev- 
och studerandevård. I detta kapitel beskrivs de centrala principerna för elevvården och målen för 
den elevvård som hör till undervisningsväsendet. Kapitlet innehåller även anvisningar om den 
lokala läroplanen och elevvårdsplanen för den enskilda enheten. Stödet för barnets växande och 
lärande som ingår i förskoleundervisningen beskrivs i kapitel 582. 
 

Förskolan vid Svenska Barndaghemmet i Tammerfors: 

 
ELEVVÅRD I SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS/ FÖRSKOLAN 
 
Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och 
psykiska hälsa och sociala välbefinnande samt verksamhet som ökar förutsättningarna för dessa. 
Målet är att skapa en sund, trygg och säker inlärnings- och uppväxtmiljö, att värna om den mentala 
hälsan samt förebygga utslagning och främja välbefinnandet i skolgemenskapen. 
 
Elevvården:  

• hör till alla som arbetar i skolan och förskolan samt till de myndigheter som ansvarar för 
elevvårdstjänster, 

• genomförs i samarbete med eleven och vårdnadshavaren, 
• innebär både kollektivt och individuellt stöd, 
• ska ordnas genom yrkesövergripande samarbete mellan bildningsväsenet och stadens social- 

och hälsovårdsväsende 
 

6.1	Yrkesövergripande	samarbete	inom	elevvården	
 
Elevvården ska ordnas genom yrkesövergripande samarbete mellan undervisningsväsendet och 
social- och hälsovårdsväsendet så att elevvården bildar en fungerande och sammanhängande 
helhet83. Elevvården ska genomföras i samarbete med barnet och barnets vårdnadshavare med 
hänsyn till barnets ålder och förutsättningar.84 Upptäcks problem i förskolan eller i anknytning till 
barnens välbefinnande försöker man hitta en lösning i samarbete med vårdnadshavarna. 

 
79 FN:s konvention om barnets rättigheter 1989 
80 Lag om elev- och studerandevård (1287/2013) 9 § 4 mom.  
81 Lag om elev- och studerandevård (1287/2013) 3 § 1 och 2 mom.  
82 Lag om elev- och studerandevård (1287/2013) 6 §  
83 Lag om elev- och studerandevård (1287/2013) 9 § 1 mom.  
84 Lag om elev- och studerandevård(1287/2013) 18 § 1 mom.  
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Elevvården i förskoleundervisningen angår alla som arbetar i förskolan och de som ansvarar för 
elevvårdstjänsterna. Förskolans personal bär det primära ansvaret för välbefinnandet i förskolan.85 
Till elevvårdstjänsterna hör psykolog- och kuratorstjänster samt hälsovårdstjänster som enligt 
hälso- och sjukvårdslagen ordnas som rådgivningsbyråtjänster för åldersgruppen86. 
Arbetsuppgifterna berör såväl barnet och barnets uppväxtmiljöer som samarbetet. Tjänsterna ska 
vara lätt tillgängliga87. Tjänsterna ska ordnas inom lagstadgad tid88.  
 
Barnets vårdnadshavare ska informeras om den elevvård som finns att tillgå och anvisas att söka 
de elevvårdstjänster som de behöver89. Barnets och vårdnadshavarens delaktighet i elevvården, 
systematiskt samarbete och information om elevvården ökar kännedomen om elevvården och 
sänker tröskeln att anlita tjänsterna. Att personalen inom olika yrkesgrupper konsulterar varandra 
är en viktig arbetsmetod inom elevvården. 
 
Målen, uppdragen och principerna för genomförandet av elevvården ska utgöra en 
sammanhängande kontinuitet som sträcker sig från förskoleundervisningen till utbildningen på 
andra stadiet. Kommunikationen mellan förskoleundervisningen och den övriga 
småbarnspedagogiken och med den grundläggande utbildningen är viktig när man funderar över 
elevvården som helhet. Enhetliga förfaringssätt stödjer barnets hälsa, välbefinnande och lärande i 
de olika utvecklingsstadierna. Samarbetsstrukturerna, -formerna och -rutinerna för den 
yrkesövergripande elevvården ska utvecklas i förskolegemenskapen och med olika 
samarbetsparter. Utvecklingsarbetet förutsätter systematisk utvärdering av elevvården90. 
 
Förskolan vid Svenska Barndaghemmet i Tammerfors: 

Yrkesövergripande samarbete inom elevvården  

Elevvården ska i första hand bestå av gemensam elevvård som stöder hela skolan. 
Elevvården hör därmed till alla som arbetar i skolan/ förskolan och till dem som ansvarar 
för elevvårdstjänsterna. Elevvården värnar om att främja delaktighet i skolgemenskapen. 
Elevens och vårdnadshavares delaktighet ska genomsyra elevvårdsarbetet. Eleverna har 
också rätt till individuell elevvård som innefattar skolhälsovårdstjänster, elevvårdens 
psykolog- och kuratorstjänster samt yrkesövergripande behandling av individuella 
elevvårdsärenden. Både den gemensamma och den individuella elevvården ordnas i ett 
yrkesövergripande samarbete och ska i första hand arbeta förebyggande.  

Riktlinjer för elevvården definieras i läroplanen för den grundläggande utbildningen. 
Skolans/ förskolans elevvård beskrivs i en elevvårdsplan. Uppgörande av och innehållet i 
elevvårdsplanen beskrivs i elevvårdsplanen.  

 Svenska samskolan i Tammerfors har ett avtal med Tammerfors stad om att skolan 
ansvarar för planering, styrning och utvärdering av 

 
85 Lag om elev- och studerandevård (1287/2013) 4 § 1 och 2 mom. 
86 Lag om elev- och studerandevård (1287/2013) 3 § 3 mom. och Hälso- och sjukvårdslag (1326/2010) 15 § 
87 Riksdagens kulturutskotts betänkande 14/2013 rd 
88 Lag om elev- och studerandevård (1287/2013) 15 § och 17 § 
89 Lag om elev- och studerandevård (1287/2013) 11 § 1 - 2 mom. 
90 Lag om elev- och studerandevård (1287/2013) 25 §  
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utbildningsanordnarens/skolans/förskolans elevhälsa som helhet.  

Tammerfors stad bidrar ekonomiskt till anlitande av kurators- och psykologtjänster. 
Staden tillhandahåller skolhälsovårdstjänster och skolläkare.  

Elevvårdsarbetet i Svenska samskolan i Tammerfors genomförs på två nivåer, gemensam 
och individuell nivå.  

Elevvårdsgrupper		
 
Anordnaren av förskoleundervisning ska tillsätta en styrgrupp för elevvården och elevvårdsgrupper 
för de olika enheterna. Ärenden som gäller ett enskilt barn ska behandlas i en expertgrupp som 
tillsätts från fall till fall. Alla tre grupper ska ha sina egna uppgifter och en sammansättning som 
bestäms utgående från uppgifterna91. Alla elevvårdsgrupper ska vara yrkesövergripande, vilket 
innebär att gruppen utöver undervisningspersonal också ska ha medlemmar som företräder 
hälsovårds- samt psykolog- och kuratorstjänster riktade till åldersgruppen i enlighet med vad 
ärendet som behandlas förutsätter.  
 
Styrgruppen ansvarar för den allmänna planeringen, utvecklingen, styrningen och utvärderingen 
av den enskilda anordnarens elevvård. Styrgruppens uppgifter kan också skötas av någon annan 
för ändamålet lämplig grupp. Två eller flera anordnare av förskoleundervisning kan också ha en 
gemensam styrgrupp. Samma grupp kan också vara gemensam för flera utbildningsformer och det 
är då befogat att använda benämningen styrgrupp för elevhälsa. 
 
Förskoleenhetens elevvårdsgrupp ansvarar för planeringen, utvecklingen, genomförandet och 
utvärderingen av elevvården i förskolan. Ifall förskoleundervisningen ordnas i anslutning till skolan, 
kan skolans elevvårdsgrupp också fungera som elevvårdsgrupp för förskoleundervisningen. 
Gruppen ska ledas av en person som utses av den som anordnar förskoleundervisningen. 
Anordnaren av förskoleundervisning ska tillsammans med de sektorer som producerar 
elevvårdstjänster bestämma om gruppens sammansättning, uppgifter och förfaringssätt. 
Elevvårdsgruppen kan vid behov höra experter. Gruppens viktigaste uppgift är att främja 
välbefinnande och säkerhet i skolan och att genomföra och utveckla övrig gemensam elevvård. 
 
En expertgrupp ska sammankallas för att utreda behovet av stöd och ordna elevvårdstjänster för 
ett enskilt barn eller en viss barngrupp. Gruppen sammankallas av den person i förskolepersonalen 
eller elevvården som ärendet på grund av personens arbetsuppgifter hör till92. Gruppens 
yrkesövergripande sammansättning bestäms från fall till fall och utgående från ärendet som 
behandlas. Expertgruppen ska utse en ansvarsperson inom gruppen. För att utse experter till 
medlemmar i gruppen eller för att andra samarbetsparter eller närstående till barnet ska få delta i 
arbetet i gruppen förutsätts vårdnadshavarens samtycke.  
 

Förskolan vid Svenska Barndaghemmet i Tammerfors 

Elevhälsogrupp  

Skolans/ förskolans elevhälsogrupp ansvarar för planering, utveckling, genomförande och 
utvärdering av den gemensamma elevvården samt den allmänna trivseln i skolan och 

 
91 Lag om elev- och studerandevård (1287/2013) 14 § 1–4 mom.  
92 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elev- och studerandevård 67/2013 
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förskolan. Enskilda elevers ärenden behandlas inte i elevhälsogruppen.  

Gruppen leds av skolans rektor. Gruppens övriga medlemmar är biträdande rektor, 
daghemsföreståndare, speciallärare, skolpsykolog, och/eller -kurator, skolhälsovårdare, 
elevhandledare i årskurserna 7-9 och representanter för lärarkåren. Även elevkåren och 
vårdnadshavare ska vara delaktiga i elevhälsogruppens arbete. Vid behov kan också andra 
sakkunniga och representanter för t.ex. ungdomsväsendet och andra aktörer kallas in 
eller vara stadigvarande medlemmar. Elevhälsogruppen samarbetar med förskolan 
gällande den gemensamma elevvården och har gemensamma möten 2 ggr/läsår.  

Elevhälsogruppen ska främja välbefinnande, trygghet och säkerhet i skolan samt 
genomför och utvecklar den gemensamma elevvården. Elevhälsogruppen ansvarar för 
uppgörande av den skolvisa elevvårdsplanen samt att skolan har planer för elevens 
välmående, trivsel och trygghet i skolan (se Skolvis elevvårdsplan).  

Svenska samskolan i Tammerfors har en styrgrupp för elevhälsa, vars uppgift är att 
planera, styra och utvärdera elevvården i skolan att främja det förebyggande arbetet 
inom elevvården, då lärande, välmående, hälsa, social ansvarskänsla, interaktion, 
delaktighet, säkerhet och tillgänglighet är i fokus Rektor leder arbetet. Alla som arbetar i 
skolan och som svarar för elevvårdstjänsterna har ansvar för det förebyggande 
arbetet. Styrgruppen för elevhälsa ansvarar för uppgörandet av en elevvårdsplan där 
följande uppgifter uppdateras: Det totala behovet av elevvård i skolan samt tillgängliga 
elevvårdstjänster Förfaringssätt inom den gemensamma elevvården (planerna som 
förutsatts i grunderna för läroplanen) Ordnandet av den individuella 
elevvården Samarbetet inom elevvården med eleverna och deras 
vårdnadshavare Genomförande och uppföljning av elevvårdsplanen  

 

6.2	Gemensam	elevvård	
 

Elevvården är en viktig del av verksamhetskulturen i förskolan. Till den gemensamma elevvården 
hör att följa upp, utvärdera och utveckla välbefinnandet i förskolan och förskolegrupperna. 
Dessutom ska man se till att förskolemiljön är hälsosam, trygg och fri från hinder.93 Gemensamma 
förfaringssätt ska utvecklas i samarbete med småbarnspedagogiken, rådgivningen och övriga 
kommunala myndigheter och aktörer som främjar barnens välbefinnande.  
 
Att barnen och vårdnadshavarna är delaktiga och får sin röst hörd i frågor som gäller den 
gemensamma elevvården är viktigt och stärker välbefinnandet. Den gemensamma elevvården ska 
skapa förutsättningar för samhörighet, omsorg och öppen kommunikation i förskolan. 
Förfaringssätt som ökar delaktigheten hjälper också till att förebygga och upptäcka problem i ett 
tidigt skede och ordna det stöd som behövs.  
 

 
93 Lag om elev- och studerandevård (1287/2013) 4 § 1 mom. 
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Barnet har rätt till trygga lärmiljöer94. Det innebär såväl fysisk och psykisk som social trygghet. 
Utgångspunkten i förskoleundervisningen är att garantera barnens och personalens säkerhet i alla 
situationer. En lugn atmosfär främjar arbetsron. Anordnaren av förskoleundervisning ska som en 
del av elevvårdsplanen för förskoleenheten utarbeta en plan för att skydda barnen mot våld, 
mobbning och trakasserier. Om det förekommit trakasserier, mobbning eller våld i förskolan eller 
på väg till eller från förskolan, ska förskoleläraren, daghemsföreståndaren eller rektor informera 
vårdnadshavarna till de inblandade barnen.95 
 
Omsorg om byggnaden, undervisningslokaler och läromedel bidrar till en hälsosam och trygg miljö. 
Till främjande av trygghet hör också de förfaringssätt som gäller transporterna till och från 
förskolan, datasäkerheten och att förebygga olyckor. Ifall förskoleundervisningen ordnas i 
anslutning till skolan, ska man vid undersökningar av skolmiljön och välbefinnandet även ta 
förskolan i beaktande96.  
 
Förskolan vid Svenska Barndaghemmet i Tammerfors: 

Gemensam elevvård  

Eleven har rätt till en trygg studiemiljö som innebär fysisk, psykisk och social trygghet. 
Studiemiljön ska också vara hälsosam och fri från hinder. Inom skolans/ förskolans 
elevvård ska samhörighet, omsorg och öppen växelverkan i skolgemenskapen utvecklas. 
Genom en god skolkultur och ordningsregler främjas arbetsro och trygghet. Samtidigt 
ökar trivsel och säkerhet. Alla i personalen bär ansvar i sitt dagliga arbete att skapa 
förutsättningar för att eleverna ska känna sig delaktiga och må bra. Eleverna tas med i 
utvecklingen av sin studiemiljö.  

Elevernas och vårdnadshavarnas delaktighet och möjlighet att påverka är av central 
betydelse för den gemensamma elevvården. Både elevers och vårdnadshavares röst ska 
bli hörda i frågor som gäller skol/ förskolgemenskapen och att skapa en 
verksamhetskultur för en skola/ förskola där alla trivs och mår bra. Ökad delaktighet 
hjälper att förebygga och upptäcka problem i ett tidigt skede. För att främja barn och 
ungdomars välbefinnande ska gemensamma förfaringssätt utvecklas i samarbete med 
elever, vårdnadshavare och övriga myndigheter.  

Till den gemensamma elevvården hör att följa upp, utvärdera och utveckla välbefinnandet 
i skolgemenskapen och elevgrupperna. Elevvården hör till alla som arbetar i skolan/ 
förskolan och de som ansvarar för elevvårdstjänsterna. Den gemensamma elevvården 
förverkligas i ett yrkesövergripande samarbete med social- och hälsovårdssektorn samt 
vid behov andra samarbetspartners. Konsultation av och samarbete med sakkunniga inom 
olika områden används som hjälp i att skapa en fungerande elevvård.  

 
94 Lag om grundläggande utbildning (1287/2013) 29 § 1 mom. (1267/2013) 
95 Lag om elev- och studerandevård (1287/2013) 13 § 2 mom. och Lag om grundläggande utbildning 29 § 3 
och 7 mom. (1267/2013) 
96 Hälso- och sjukvårdslag (1326/2010) 16 § 2 mom. och Statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, 
skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga (338/2011) 12 §  
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6.3	Individuell	elevvård	
 

Med individuell elevvård avses  
• de hälsovårdstjänster som enligt hälso- och sjukvårdslagen ordnas som 

rådgivningsbyråtjänster för åldersgruppen, 
• psykolog- och kuratorstjänster inom elevvården, och  
• yrkesövergripande elevvård som gäller ett enskilt barn.97  

Målet med den individuella elevvården är att följa upp och främja barnets välbefinnande och 
lärande samt barnets växande, utveckling och hälsa som helhet. Elevvården i förskolan har stor 
betydelse för att kunna garantera tidigt stöd och förebygga problem. Barnens individuella 
förutsättningar, resurser och behov ska beaktas både när elevvårdsstödet planeras och i förskolans 
vardag.  
Individuell elevvård i förskoleundervisningen förutsätter alltid vårdnadshavarens samtycke98. Det 
är viktigt att stödja vårdnadshavarnas delaktighet och ta hänsyn till deras åsikter i fråga om 
individuell elevvård. Barnets delaktighet, egna önskemål och åsikter om åtgärder och lösningar som 
gäller honom eller henne ska beaktas enligt barnets ålder, utvecklingsnivå och förutsättningar99. 
Kommunikationen ska vara öppen och präglas av respekt och förtroende. Elevvårdsarbetet ska 
ordnas så att barnet upplever situationen som rofylld och får sin röst hörd. Bestämmelser om 
sekretess och överlämnande av uppgifter ska följas i arbetet.  
 
Också när det gäller stöd för ett enskilt barn ska behandlingen av ett ärende i en expertgrupp och 
gruppens sammansättning grunda sig på vårdnadshavarens samtycke. Med specifikt skriftligt 
samtycke av vårdnadshavaren får behövliga samarbetsparter inom elevvården eller närstående till 
barnet delta i behandlingen av ärendet.100 Medlemmarna i gruppen har dessutom rätt att be 
behövliga experter om råd i barnets ärende101.  
 
Behandlingen av ett enskilt barns ärende i en expertgrupp ska dokumenteras i en elevvårdsjournal. 
Den ansvariga i gruppen ska i elevvårdsjournalen anteckna de uppgifter som är nödvändiga för att 
ordna och genomföra den individuella elevvården. Anteckningarna kan också göras av andra 
medlemmar i expertgruppen. Journalen ska föras i fortlöpande och kronologisk form. Enligt lagen 
om elev- och studerandevård ska journalen innehålla följande uppgifter: 102 

• barnets namn, personbeteckning, hemkommun och kontaktinformation samt 
vårdnadshavarens eller någon annan laglig företrädares namn och kontaktinformation, 

• datum för dokumenteringen samt vem som gjort den och hans eller hennes yrkes- eller 
tjänsteställning, 

• vem som deltagit i mötet och deras ställning, 
• vad ärendet gäller och vem som inlett ärendet, 
• vilka åtgärder som vidtagits medan barnets situation har utretts, såsom utvärderingar, 

undersökningar och utredningar,  
• vilka åtgärder som vidtagits, såsom samarbete med olika parter samt tidigare och nuvarande 

stödåtgärder, 
• uppgifter om behandlingen av ärendet vid gruppens möte, mötesbesluten och planen för 

verkställande av besluten, samt 

 
97 Lag om elev- och studerandevård (1287/2013) 5 § 1 mom. 
98 Riksdagens kulturutskotts betänkande 14/2013 rd 
99 Lag om elev- och studerandevård (1287/2013) 18 § 1 mom. 
100 Lag om elev- och studerandevård (1287/2013) 19 § 1 och 2 mom. 
101 Lag om elev- och studerandevård (1287/2013) 19 § 3 mom. och Lag om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet (621/1999) 26 § 3 mom. 
102 Lag om elev- och studerandevård (1287/2013) 5 § 2 mom. och 20 § 1, 3 och 4 mom. 
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• vem som ansvarar för verkställandet och uppföljningen.  
Om uppgifter i en elevvårdsjournal lämnas ut till en utomstående, ska det i handlingen dessutom 
antecknas vilka uppgifter som lämnats ut, till vem och på vilka grunder.103  
 
Elevvårdsjournaler och övriga dokument som man inom elevvården upprättat eller erhållit 
angående enskilda barn ska införas i ett elevvårdsregister. Anordnaren av förskoleundervisning 
ansvarar för behandlingen av personuppgifter och upprätthåller ifrågavarande register. Uppgifter 
som införts i elevvårdsregistret och som gäller ett enskilt barn eller någon annan enskild person är 
sekretessbelagda.104 
 
Hälsovårdspersonalen och psykologerna ska på föreskrivet sätt anteckna det individuella 
elevvårdsarbetet i en patientjournal och övriga journalhandlingar. Kuratorerna inom elevvården 
ska anteckna klientuppgifterna i en klientjournal.105 
 
Trots sekretessbestämmelserna har de som deltar i anordnandet och genomförandet av individuell 
elevvård för ett barn rätt att av varandra få och till varandra och den myndighet som ansvarar för 
elevvården lämna ut sådana uppgifter som är nödvändiga för att den individuella elevvården ska 
kunna ordnas och genomföras106. De har också rätt att få och till varandra och till barnets lärare, 
rektor eller daghemsföreståndare och den som anordnar förskoleundervisningen lämna ut 
information som är nödvändig för att barnets förskoleundervisning ska kunna ordnas på ett 
ändamålsenligt sätt107. Den som lämnar ut information måste till exempel överväga om det handlar 
om information som är nödvändig för att garantera barnets eller de övriga barnens säkerhet. 
Informationen kan till exempel gälla en sjukdom som barnet har som måste beaktas i 
undervisningssituationerna. Även om det finns en lagstadgad grund för att lämna ut information 
är det, med tanke på samarbetet och förtroendet, alltid bäst att i första hand be om 
vårdnadshavarens samtycke för att lämna ut sekretessbelagda uppgifter.  
 
Om ett barn övergår till undervisning som ordnas av någon annan, ska den tidigare anordnaren av 
förskoleundervisning begära samtycke av barnets vårdnadshavare till att sådana sekretessbelagda 
uppgifter i elevvårdens klientregister som behövs för elevvårdens kontinuitet får överlämnas till 
den nya anordnaren av förskoleundervisning108. Däremot ska uppgifter som är nödvändiga med 
tanke på undervisningen, trots sekretessbestämmelserna och utan dröjsmål, överlämnas till den 
nya anordnaren av förskoleundervisning eller grundläggande utbildning. Motsvarande uppgifter 
kan också ges på den nya anordnarens begäran.109 
 
 

Förskolan vid Svenska Barndaghemmet i Tammerfors: 

Individuell elevvård  

Med individuell elevvård avses skolhälsovårdstjänster, psykolog- och kuratorstjänster som 
ges eleven, samt yrkesövergripande elevvård som gäller en enskild elev. Syftet med den 
individuella elevvården är att följa upp och främja elevens utveckling, hälsa, 
välbefinnande och lärande som helhet. Individuellt elevvårdsstöd planeras med 

 
103 Lag om elev- och studerandevård (1287/2013) 20 § 5 mom. 
104 Lag om elev- och studerandevård (1287/2013) 21 § 1 och 22 § 1 mom.  
105 Lag om elev- och studerandevård (1287/2013) 20 § 2 mom., Lag om patientens ställning och rättigheter 
(785/1992) 12 § och Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000)  
106 Lag om elev- och studerandevård (1287/2013) 23 § 2 mom.  
107 Lag om grundläggande utbildning 40 § 2 mom. (1288/2013) 
108 Lag om elev- och studerandevård (1287/2013) 23 § 3 mom. 
109 Lag om grundläggande utbildning 40 § 4 mom. (1288/2013) 
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beaktande av elevens individuella förutsättningar, resurser och behov, i samarbete med 
eleven och/eller hens vårdnadshavare.  

Individuell elevvård förutsätter alltid elevens och vid behov vårdnadshavarens samtycke. 
Elevens egen delaktighet, egna önskemål om åtgärder och lösningar som gäller hen ska 
beaktas enligt elevens ålder, utvecklingsnivå och övriga personliga förutsättningar. 
Växelverkan ska vara öppen och präglas av respekt och förtroende. Skolan/ förskolan har 
ansvar för att informera elever och vårdnadshavare om elevvårdstjänster som är 
tillgängliga på skolan och om förfaringssätt inom elevvården.  

En minderårig eller annars omyndig elev kan med beaktande av sin ålder, utvecklingsnivå 
och andra personliga förutsättningar neka sin vårdnadshavare rätt att delta i behandling 
av elevens ärende samt att förbjuda att uppgifter ges till vårdnadshavare eller annan 
laglig företrädare om det inte är klart emot elevens intresse. En sakkunnig inom 
elevvården ska bedöma huruvida elevens intressen tillgodoses. I synnerhet i förskolan och 
de lägre klasserna kan rekommenderas att kontakta vårdnadshavare för diskussion av 
elevens individuella vård, då det på basen av elevens ålder eller allmänna utvecklingsnivå 
kan antas att hen behöver vårdnadshavares stöd. Det är skolans/ förskolans och 
elevvårdens skyldighet att uppmuntra eleven att söka de förmåner och tjänster som 
eleven behöver. Vårdnadshavare kan inte förbjuda en minderårig att anlita elevvårdens 
tjänster.  

Eleven själv eller vårdnadshavare kan ta kontakt direkt med skolhälsovården, psykolog 
eller kurator. Då en lärare/ förskollärare känner oro för en elev kan hen även först 
konsultera en sakkunnig inom elevvården gällande sin oro.  

Då en expertgrupp samlas tillsammans med eleven och hans eller hennes vårdnadshavare 
eller annan närstående, utser gruppen inom sig en ansvarig. Den ansvariga dokumenterar 
behandlingen av elevens ärende i personregistret (elevhälsojournal)  

Dokumentationen ska innehålla: 

• elevens person- och kontaktuppgifter,   

• datum för behandling i sakkunniggruppen,   

• vem som inlett ärendet,   

• vem som deltagit i mötet,   

• ärendet (vad frågan gäller),   

• beslut om fortsatta åtgärder med motivering,  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• vem som deltagit i behandlingen av ärendet,   

• om uppgifter överlämnas bör det framgå vilka uppgifter om eleven som lämnats, till vem 
de   

• lämnats, med vems samtycke och på vilka grunder   

• vem som ansvarar för genomförandet och uppföljningen av åtgärderna.   

Anteckningarna ska göras upp så att ett eget personregister skapas för eleven. 
Personregistret ska behandlas så att sekretessbestämmelserna följs.  Förfaringssätt vid oro 
för enskild elev (bilaga 2) Exempel på förfaringssätt vid oro över en enskild studerande:  

Då en lärare/ förskollärare eller en skolgångshandledare upplever oro för en elevs 
välmående talar hon eller han direkt med eleven, eller kontaktar elevens lärare/ 
förskollärare att tala med eleven.   

Om vårdnadshavaren eller någon av skolkamraterna känner en oro, kontaktar han/hon 
elevens lärare/förskollärare eller skolhälsovårdaren, skolkuratorn eller psykologen.  

I samtal med eleven hänvisar läraren/skolgångshandledaren/läraren/förskolläraren eleven 
till skolhälsovårdaren, skolkuratorn eller psykologen.  

Den vuxna och eleven kommer överens om att vid behov tillsammans besöka 
skolhälsovårdaren, skolkuratorn eller psykologen.   

Den vuxna informerar eleven om att hon eller han kommer att informera 
skolhälsovårdaren, skolkuratorn eller psykologen om att den vuxna hänvisat eleven till 
elevvårdstjänster.  

Den vuxna informerar elevens vårdnadshavare om att han eller hon hänvisat eleven till 
elevvårdtjänster.   

 I dokumentationen skall det stå att eleven hänvisats till skolans elevvårdstjänster.   

 Eleven kan vägra att besöka skolhälsovårdaren, kuratorn eller psykologen.   

 Elevens vårdnadshavare kan inte hindra att eleven utnyttjar elevvårdstjänster.  

 Om eleven vägrar att besöka någon av elevvårdstjänsterna dokumenteras detta. 

Eleven besöker skolhälsovårdaren, skolkuratorn eller psykologen. I samtalet med eleven 
bedömer skolhälsovårdaren, skolkuratorn eller psykologen behovet av elevvårdstjänster 
utöver det egna ansvarsområdet och initierar i samråd med eleven och vårdnadshavaren om 
att sammankalla en expertgrupp till stöd för elevens välmående.   

• Skolhälsovårdaren, skolkuratorn eller psykologen dokumenterar elevens besök i sitt eget 
yrkes register.  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• Eleven kan vägra att en expertgrupp sammankallas, vilket vårdnadshavaren däremot inte kan 
hindra.   

• Skolhälsovårdaren, skolkuratorn eller psykologen dokumenterar om eleven vägrat besöka   

Med elevens och vid behov vårdnadshavarens samtycke för val av medlemmar sammankallas 
en expertgrupp. Med elevens och hans eller hennes representants specifika skriftliga samtycke 
kan även behövliga samarbetspartners eller elevens närstående delta. Sakkunniggruppen utser 
inom sig en ansvarsperson som dokumenterar gruppens elevvårdsarbete.  

Krävande elevvårdsärenden behandlas på större nätverksmöten, där förutom vårdnadshavarna 
(och eleven), skolpersonal och elevvården även socialarbetare och vårdande instans deltar.  

I mån av möjlighet gör skolans personal tillsammans med barnets vårdnadshavare en begäran 
om utredning av barnskyddsbehovet. Om detta inte är möjligt så har skolans/ förskolans 
personal anmälningsplikt (Barnskyddslagen 417/2007, 25 §). I egenskap av tjänstemän är 
skolans personal skyldig att utan dröjsmål och utan hinder av sekretessbestämmelserna göra en 
anmälan till det organ som ansvarar för socialvården i kommunen, om de i sin uppgift fått 
kännedom om ett barn för vars del behovet av vård och omsorg, omständigheter som äventyrar 
barnets utveckling eller barnets eget beteende kräver att behovet av barnskydd utreds.  

Ordnandet av samarbete mellan elevvården, eleverna och deras vårdnadshavare  

De olika yrkesgruppernas ansvarsområden är:  

Elevvårdstjänster  

De lagstadgade skolpsykolog- och skolkuratorstjänsterna anordnas av Svenska samskolan 
i Tammerfors. Social- och hälsovårdssektorn i Tammerfors ansvarar för skolhälsovården 
och skolläkartjänster.  

Skolhälsovård  

Skolhälsovårdens basuppgift är att främja hälsa och välmående, förstärka föräldraskapet 
samt skapa en trygg och hälsofrämjande skolmiljö. Till skolhälsovårdstjänsterna hör i 
enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010):  

- att främja en sund och trygg skolmiljö och främja välbefinnandet i skolan 
- att följa och främja elevernas uppväxt och utveckling samt deras hälsa och 

välbefinnande  
- att i ett tidigt stadium identifiera och stöda elevens behov av stöd och i samarbete 

med de andra aktörerna inom elevvården vid behov hänvisa barnet till ytterligare 
undersökningar och fortsatt vård  
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Därtill ska skolhälsovården tillhandahålla första hjälpen och sjukvård för skol/ 
förskoleelever. Skolhälsovårdaren träffar alla elever i alla årskurser. Förskoleelever hör 
ännu till rådgivningen. Skolläkaren träffar eleverna individuellt ett par gånger under deras 
skoltid. Omfattningen av hälsoundersökningarna är olika för olika årskurser. I omfattande 
hälsoundersökningar ingår en heltäckande kartläggning av elevens hälsa inklusive en 
redogörelse för elevens och familjens hälsovanor. Vid undersökningen beaktas elevens 
åsikt om sig själv med avseende på hälsa, välmående, skolgång, skoltrivsel och 
kamratrelationer.  

Samskolans elevhälsogrupp samarbetar med skolhälsovården och skolläkare vid planering 
och genomförande av skolhälsovårdens omfattande hälsoundersökningar, på det sätt det 
definieras och beskrivs i den skolvisa elevvårdsplanen. Skolan och skolhälsovården 
samarbetar även då det gäller hälsorådgivning och undervisning i hälsokunskap. 
Skolhälsovården ska anordnas så att eleven kan vid behov besöka hälsovårdarens 
mottagning också utan tidsbeställning.  

Elevvårdens psykolog- och kuratorstjänster  

Psykolog- och kuratorstjänster inom elevvården innefattar: 1) Främjande av 
skolgemenskapens välbefinnande samt samarbete med elevernas vårdnadshavare och 
andra anhöriga 2) Stödande av elevens lärande och välbefinnande samt sociala och 
psykiska förutsättningar  

En elev har rätt att få träffa skolpsykolog eller skolkurator senast inom sju dagar sedan 
eleven har begärt om detta. En diskussion ska även ordnas om kontakten tagits av 
vårdnadshavare eller någon annan person, om det inte är fråga om endast rådgivning 
eller när diskussion inte är nödvändig. I akuta situationer ska detta förverkligas redan 
inom samma dag, senast följande arbetsdag.  

Om anställd inom skolan eller elevvården bedömer att eleven kan vara i behov av 
psykolog- eller kuratorstjänster ska hen genast ta kontakt med skolpsykolog eller 
skolkurator tillsammans med eleven och ge nödvändiga uppgifter som behövs för att 
bedöma stödbehovet. Om det inte är möjligt att kontakta elevvårdspersonal tillsammans 
med eleven ska eleven informeras om kontakten och ges möjlighet att diskutera med 
skolpsykolog- eller skolkurator inom sju dagar. Också annan person, som i sin yrkesroll har 
fått vetskap om elevens behov av stöd, kan trots bestämmelser om sekretess kontakta 
skolpsykolog eller skolkurator. Elevens vårdnadshavare eller annan laglig representant ska 
informeras om kontakttagandet. 

Behandling av enskild elevs ärende inom elevvården  

Då ett elevvårdsärende som gäller en enskild elev eller elevgrupp kräver olika sakkunnigas 
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kunskap för att utreda behovet av stöd och för att anordna elevvårdstjänster behandlas 
ärendet i en yrkesövergripande grupp, individuell elevvårdsgrupp. Den individuella 
elevvårdsgruppens sammansättning bestäms från fall till fall och utifrån ärendets 
karaktär. Att gruppen sammankallas bestäms av den personen inom individuell elevvård 
ärendet hör till. Ärendets behandling i den individuella elevvårdsgruppen kräver alltid ett 
skriftligt samtycke av eleven och vid behov av elevens vårdnadshavare. I samtycket 
definieras vem som får delta i behandlingen av ärendet och vad ärendet gäller.  

I den individuella elevvårdsgruppen utses en ansvarsperson för ärendet. Behandlingen av 
elevens ärende i den individuella elevvårdsgruppen dokumenteras i en elevvårdsjournal. I 
journalen antecknas nödvändiga uppgifter för att anordna elevvård:  

· Elevens och vårdnadshavares basuppgifter i enlighet med lagen om elev- och 
studerandevård.  

· Datum för dokumenteringen och vem som gjort den samt yrkes- eller tjänsteställning.  

· Vad ärendet gäller och vem som inlett ärendet.  

· Vilka åtgärder som vidtagits medan elevens ärende har utretts, såsom utlåtanden, 
undersökningar och utredningar.  

· Uppgifter om behandlingen av ärendet vid expertgruppens möte, mötesbesluten och 
planen för genomförande av besluten.  

· Vem som ansvarar för genomförandet och uppföljningen.  

Samskolan/ förskolan har en blankett för elevvårdsjournalen samt för samtycke till 
behandlingen av ärendet i en individuell elevvårdsgrupp.  

Elevvårdsjournalen samt andra handlingar som är uppgjorda i behandlingen av en enskild 
elevs ärende sparas i ett separat elevvårdsregister (mapp i låst skåp). Alla uppgifter som 
sparas i elevvårdsregistret är sekretessbelagda. Närmare anvisningar gällande 
elevvårdsregistret beskrivs i den skolvisa elevvårdsplanen.  

De som deltar i en yrkesövergripande behandling av ett individuellt elevvårdsärende och 
anordnandet av individuell elevvård har rätt att få av och till varandra och den myndighet 
som ansvarar för elevvårdstjänsterna lämna ut uppgifter som är nödvändiga för att den 
individuella elevvården ska kunna ordnas och genomföras. Utöver detta har de rätt att få 
och ge ut information till varandra och elevens lärare/ förskollärare, rektor samt 
utbildningsanordnare sådan information som är nödvändig för att anordna undervisning. 
Sådan information kan vara t.ex. uppgift om en sjukdom som eleven har och som är 
nödvändigt att beakta i undervisningssituationer. För ett öppet och respektfullt 
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samarbete är det dock alltid ändamålsenligt att överlåta uppgifter i samråd med eleven 
eller elevens vårdnadshavare. Om uppgifter i en elevvårdsjournal lämnas ut till en 
utomstående ska det i journalen antecknas vilka uppgifter som lämnats ut, till vem och på 
vilka grunder.  

Om en elev övergår till undervisning eller utbildning som ordnas av en annan 
utbildningsanordnare ska den tidigare utbildningsanordnaren begära samtycke av eleven, 
eller vid behov vårdnadshavare, om att få överlämna sådana sekretessbelagda uppgifter i 
elevvårdens klientregister som behövs för elevvårdens kontinuitet till den nya 
utbildningsanordnaren. Uppgifter som är nödvändiga med tanke på ordnandet av 
undervisningen kan trots sekretessbestämmelserna och utan dröjsmål överlämnas till den 
nya utbildningsanordnaren eller anordnaren av gymnasie- eller yrkesutbildning. Uppgifter 
kan också ges på den nya utbildningsanordnarens begäran.  

 

6.4	Elevvårdsplaner	
 

I förskoleundervisningen ska läroplanen också till den del den berör elevvården göras upp i samråd 
med de myndigheter som sköter uppgifter inom den kommunala social- och hälsovården110. 
Beredningsarbetet ska ske i samarbete med vårdnadshavarna och vid behov också med andra 
myndigheter och samarbetspartner. 
 
På lokal nivå består elevvårdsplanen av tre olika planer som tillsammans styr planeringen och 
genomförandet av elevvården. Planerna ska utarbetas genom yrkesövergripande samarbete. 
Planerna är  

• en välfärdsplan för barn och unga i kommunen, där uppgifter om elevvården antecknas111, 
• en beskrivning av elevvården i den lokala läroplanen112 och  
• en enhetsspecifik elevvårdsplan113.  

 
Avsnittet om elevvård i den lokala läroplanen och de enhetsspecifika elevvårdsplanerna ska 
utarbetas utgående från välfärdsplanen för barn och unga och övriga riktlinjer som gäller barns och 
ungas välbefinnande, hälsa och trygghet i kommunen.  

 

Förskolan vid Svenska Barndaghemmet i Tammerfors: 

Samskolans/ förskolans elevvårdsplan  

Samskolan/ förskolan har en egen elevvårdsplan. Elevvårdsplanen är uppgjord i enlighet 
med de riktlinjer för elevvården som beskrivs i läroplanen samt de bestämmelser om 
innehållet i elevvårdsplanen som definieras i grunderna för läroplanen för den 
grundläggande utbildningen. Elevvårdsplanen och dess innehåll ska uppdateras inom ett 

 
110 Lag om grundläggande utbildning (1287/2013) 15 § 2 mom. (477/2003) 
111 Lag om elev- och studerandevård (1287/2013) 12 § och Barnskyddslag (417/2007) 12 § 1 mom. 
112 Lag om grundläggande utbildning 14 § 2 mom. (477/2003) 
113 Lag om elev- och studerandevård (1287/2013) 13 § 
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år efter att välfärdsplan för barn och unga har setts över.  

Skolans elevhälsogrupp ansvarar för uppgörande, genomförande och uppföljning av 
elevvårdsplanen i skolan/ förskolan. Elevvårdsplanen utarbetas i samråd med skolans/ 
förskolans personal, eleverna och deras vårdnadshavare. Skolan/ förskolan uppdaterar sin 
elevvårdsplan läsårsvis.  

Elevvårdsplanen innehåller följande huvudrubriker i enlighet med grunderna för 
läroplanen inom den grundläggande utbildningen:  

• Det totala behovet av elevvård och tillgängliga elevvårdstjänster i skolan är 
 ungefär 20% av elevantalet och i förskolan ungefär 15% av elevantalet.   

• Gemensam elevvård och tillvägagångssätt   

• Ordnandet av individuell elevvård   

• Ordnandet av samarbete mellan elevvården, eleverna och deras vårdnadshavare   

• Genomförande och uppföljning av elevvårdsplanen  Som bilaga till 
 elevvårdsplanen ska uppgöras följande handlingsplaner: Plan för att skydda 
 eleverna mot våld, mobbning och trakasserier, Verksamhet vid akuta kriser och 
 hotfulla eller farliga situationer  

• I förskolans barngrupp arbetar en speciallärare. Andra tjänster som är tillgängliga 
 är Tammerfors stads speciallärare inom småbarnspedagogik, skolans speciallärare, 
 Tammerfors stads rådgivningspsykolog, skolpsykologen, skolkuratorn, 
 skolhälsovårdaren och skolläkaren. Vid behov kan även talterapeut och 
 ergoterapeut anlitas. 

 
Elevvårdsplan för Svenska samskolan i Tammerfors/ förskola: 

 
Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska 
och psykiska hälsa och sociala välbefinnande samt verksamhet som ökar 
förutsättningarna för dessa. En välfungerande elevvård förverkligas genom att all 
personal i skolan samarbetar för elevens bästa. En elev inom den grundläggande 
utbildningen har enligt lag rätt till den avgiftsfria elevvård som behövs för att kunna delta 
i undervisningen.  

Elevvården omfattar elevvård i enlighet med denna läroplan samt sådana 
elevvårdstjänster som i Folkhälsolagen (66/1972) avses med skolhälsovård och i 
barnskyddslagen (417/2007) avses med stöd för skolgången.  
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Elevvården  

• hör till alla som arbetar i skolan samt till de myndigheter som ansvarar för 
elevvårdstjänster,  

• genomförs i samarbete med eleven och vårdnadshavaren,  

• innebär både kollektivt och individuellt stöd,  

• bygger på förtroende och respekt gentemot eleven och vårdnadshavaren  

• ska ordnas genom yrkesövergripande samarbete mellan bildningsväsendet och stadens 
social- och hälsovårdsväsende  

Elevvårdens uppgift är att  

• som en del av verksamhetskulturen i skolan utveckla en inlärningsmiljö som stödjer 
välbefinnandet och stärker skolgemenskapen  

• främja en positiv interaktion och en atmosfär av omsorg,  

• vid behov ingripa i problemsituationer  

• utveckla, följa upp och utvärdera välbefinnandet i hela skolgemenskapen,  

• följa upp varje elevs helhetsmässiga välbefinnande och att vid behov i samarbete med 
vårdnadshavaren stödja eleven och ingripa i eventuella förändringar i välbefinnandet,  

• sörja för att behov i anslutning till elevens individuella växande, utveckling och hälsa 
beaktas i skolans vardag.  

Rektor/daghemsföreståndaren har ett helhetsansvar för elevvården i skolan/ förskolan.  

Elevvården i den grundläggande utbildningen/ förskolan har som mål att skapa en sund 
och trygg miljö för växande och lärande genom förebyggande och upprätthållande 
insatser samt att i ett tidigt skede även kunna upptäcka och ingripa i sådant som utgör 
hinder för elevernas växande, utveckling och hälsa. Elevvården innebär både kollektivt 
och individuellt stöd. Den följer upp och utvärderar välbefinnandet i hela skolsamfundet, i 
enskilda klasser och hos enskilda elever.  

Eleven har rätt att avgiftsfritt få den elevvård som behövs för att eleven ska kunna delta i 
undervisningen. Elevvård innebär att främja och upprätthålla elevens studieframgång, 
goda psykiska och fysiska hälsa, sociala välbefinnande och verksamhet som ökar 
förutsättningarna för dessa i skolan. Elevvården ska i första hand bestå av förebyggande, 
gemensam elevvård som stödjer hela skolan. Utöver det har eleverna också lagstadgad 
rätt till individuell elevvård. Yrkesövergripande samarbete är centralt inom elevvården.  
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Elevvårdsarbetet ska grunda sig på konfidentialitet och ett respektfullt förhållningssätt till 
eleven och vårdnadshavaren samt att man stödjer deras delaktighet.  

En handbok (”Handbok för handlösa”) för elevvården vid Svenska samskolan i 
Tammerfors, riktad till lärare, förskollärare och vårdnadshavare, finns som bilaga till 
läroplanen.  

 

PLAN FÖR FÖREBYGGANDE AV VÅLD, MOBBNING OCH TRAKASSERIER 
 

Alla barn har rätt till en trygg vardag i förskolan. Förskolan arbetar i förebyggande syfte så 
att inte mobbning och våld skall uppstå. Förskolan tar del av material som kan användas i 
arbete mot mobbning, Kompisväskan från Folkhälsan samt Stegvis metoden. 

Daghemmet använder sej av en gemensam antimobbningsplan som personalen gjort 
tillsammans och som personalen förbinder sej att följa. BILAGA 

Antimobbningsplanen i korthet;  

- Mobbing kan vara fysisk och psykisk. Mobbning är när någon blir lämnad utanför eller 
nedvärderad eller inte godkänd som hen är. 

- Vi sträver efter att skapa vi-anda i gruppen och alla får vara med. Vi respekterar varandra. 
- Vi använder oss av smågrupper. 
- Personalen är lyhörd och närvarande. Personalen fungerar även som förbilder för 

respektfullt bemötande. 
- Vi har en öppen kommunikation med föräldrarna. 
- Vi accepterar eller tolererar inte någon form av mobbing.  
- Bråk och gräl reds ut genast med alla inblandade. Alla ska få säga sin åsikt. 
- Vi meddelar föräldrar och diskuterar med dem om någon form av mobbning har 

förekommit 

 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT I FAROSITUATIONER 
Daghemmets riskbehärskning och räddningsplan finns tillgänglig i introduktionspärmen 
som finns i personalens kafferum. 
 
När förskolan går på utfärder eller besöker olika platser är vi alltid två vuxna ifall gruppen 
överstiger 10 elever. Alltid när vi åker buss eller går längre väg är vi flera vuxna. Om en 
grupp + en vuxen går till Pyynikki finns en mobiltelefon med ifall för nödfall 
 
Ifall eleverna blir hämtade av främmande vuxna lämnar föräldern ett skriftligt tillstånd.  
Skulle något barn behöva krisvård- eller stöd finns det psykologhjälp att få hos 
familjerådgivningen. 
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FÖRSKOLANS	HANDLEDNINGSPLAN	I	ÖVERGÅNGSFASER	

 Förskoleundervisning  

Målet med förskoleundervisningen är att utveckla barnets inlärningsfärdigheter innan 
skolan börjar och att stöda barnets uppväxt och utveckling.  

I förskoleundervisningen betonas bl.a.  

• Samarbete med hemmet  
• Samarbete med skolan  
• Gruppdynamik  
• Rehabiliterings- och stödåtgärder för barn som behöver särskilt stöd  
• Mångprofessionellt samarbete  
• Lekfullheten i inlärningen  

Övergångsfas: förskoleundervisning – nybörjarundervisning  

I denna övergångsfas poängteras  

• Samarbete med hemmet 
• Informationsförmedling mellan övergångsfaserna  
• Samarbete mellan förskola och åk 1 under vårterminen  
• Möjlighet för förskoleeleverna att bekanta sig med skolans lokaliteter och rutiner, 

förskolan besöker skolan 1ggr/veckan då eleverna arbetar i smågruppsverksamhet i 
skolans utrymmen 

• Informationsförmedlingspraxis; information om Wilma (Wilma-koder delas ut)  
• Besöksdag i skolan för blivande ettor och deras föräldrar  
• Infoblad om skolstarten ”Välkommen till skolan”  
• Vänelevsverksamhet startar redan under våren i förskolan (besöksdagen) 
• Åtgärder från elevvårdens sida  

- tidigt ingripande 
-  säkerställandet av en bra skolstart – vid behov ska rätt stödform hittas  

• Speciallärarnas kartläggning på hösten på årskurs ett  
• Föräldramöte vid skolstarten   

Fördelning av arbetsuppgifter inom handledning  

     Rektorn/ Daghmsföreståndaren 

• skapar möjligheter/förutsättningar för handledningen  
• stöder planeringen av handledningen och samarbetet mellan olika aktörer  
• ordnar tillräckliga resurser för handledningen och säkerställer att elevernas rätt till 

personlig handledning är garanterad  
• ordnar/möjliggör för vårdnadshavarna den behövliga informationen om  

ärenden som påverkar slutbedömningen och möjligheten till fortsatta studier  
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samt den gemensam elev antagningen  

• svarar för utdelningen av andra stadiets överföringsblankett samt anvisningar  

om hur den ska fyllas i  

• deltar vid behov tillsammans med handledningspersonalen och  

vårdnadshavarna i handledningen av de studerandena som har särskilda svårigheter i 
inlärningen och svårigheter i att fullgöra den grundläggande utbildningen  

• leder arbetet i elevvårdsgruppen för det förebyggande arbetet  
• gör det möjligt att ordna perioder för inlärning i arbetet för elever och lärare  
• stöder ingripande i mobbning i skolan  
• informerar lärarkåren om elevvårdsgruppens arbete  

 Förskolläraren  

• främjar och stödjar elevernas lärande, arbete och välbefinnande  
• upptäcker eventuella svårigheter i god tid  
• har kontakt med elever och vårdnadshavare  
• samarbetar med andra lärare  
• samarbetar med elevvårdspersonalen 
• ingriper i problemen och handleder vid behov  
• håller en regelbunden kontakt med vårdnadshavarna bl.a. i form av föräldramöten och 

utvecklingssamtal när det gäller framskridandet av elevens skolgång samt via Wilma.  

• samarbetar med rektorn/ daghemsföreståndaren, elevhandledaren, specialläraren och 
annan elevvårdspersonal i problem som gäller klassen eller en enskild elev  

• deltar vid behov i elevvårdsgruppens möten  

Specialläraren/ Småbarnspedagogikens speciallärare (VEO) 

• ger deltidsspecialundervisning till en elev med inlärnings-, koncentrations- och/eller 
anpassningssvårigheter och som behöver förbättra sina studiefärdigheter  

• ger kompanjonundervisning med klass-, förskol- och ämnesläraren  
• ger pedagogisk handledning till klass-, förskol- och ämneslärarna  
• undervisar en elev som har befriats från lärokurser  
• samarbetar med klassföreståndaren och klass-, förskol- och ämnesläraren om 

specialarrangemang i undervisningen för eleven  
• följer studiesituationen av elever i behov av stöd, ger personlig handledning och vid 

behov undervisning  
• deltar i skolans pedagogiska stödgrupp och vid behov i elevvårdarbetet  
• deltar vid behov och enligt önskemål i utvecklings- och föräldrasamtal  

Kuratorn  

• stöder enligt sin grunduppgift elevens skolgång, stöder och främjar elevens sociala 
välmående samt förebygger förekomsten av problem och ingriper i upptäckta problem  
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• handlar i situationer där det behövs särskild hjälp och stöd till eleven eller elevens familj 
och när läraren eller andra vuxna i skolan blir bekymrade för hur eleven klarar sig  

• deltar i elevvårdsarbetet och utvecklingen av det  

Den övriga personalen  

• deltar i skolans interna fostringsarbete  
• informerar de ansvariga personerna om upptäckta missförhållanden som angår 

arbetsmiljön och elevernas beteende  

 

6.5	 Frågor	 som	 avgörs	 på	 lokal	 nivå	 och	 uppgörandet	 av	 en	
enhetsspecifik	elevvårdsplan		
 

Beskrivning	av	elevvården	i	den	lokala	läroplanen	
 
Läroplanen ska beskriva de lokala målen och tillvägagångssätten inom elevvården i 
förskoleundervisningen. Sambandet med välfärdsplanen för barn och unga ska beskrivas i 
läroplanen, liksom de riktlinjer som styr arbetet med de enhetsspecifika elevvårdsplanerna. Det är 
ändamålsenligt om riktlinjerna för elevvårdsplanerna innehåller en grundstruktur och en del av de 
ärenden som ingår i planerna. På det viset kan man säkerställa att planerna är tillräckligt enhetliga 
vid alla enheter. De gemensamma delarna ska preciseras och kompletteras per enhet.  
 

Enhetsspecifik	elevvårdsplan	
 

Anordnaren av förskoleundervisning svarar för att det för varje enhet utarbetas en plan för hur 
elevvården ska genomföras, utvärderas och utvecklas114. Planen ska utarbetas i samråd med 
förskolepersonalen, vårdnadshavarna och barnen. Elevvårdsplanen kan också vara gemensam för 
två eller flera förskoleenheter. Planen ska ses över inom ett år efter att kommunens välfärdsplan 
för barn och unga har setts över. Välfärdsplanen för barn och unga ska godkännas i varje kommuns 
kommunfullmäktige och ses över minst vart fjärde år115.  
 
I samband med att elevvårdsplanen utarbetas, ska man komma överens om hur 
förskolepersonalen, barnen och vårdnadshavarna och, till de delar det behövs, samarbetsparterna 
ska göras förtrogna med planen. Samtidigt avtalas om hur ovannämnda parter ska informeras om 
planen.  
 
Den enhetsspecifika elevvårdsplanen ska innehålla följande punkter: 

 
1. Det totala behovet av elevvård och vilka elevvårdstjänster som är tillgängliga116 
 

För att garantera en jämlik tillgång till tjänster och att verksamheten inriktas på ett ändamålsenligt 
sätt uppges i elevvårdsplanen en uppskattning av det totala behovet av elevvård vid 
förskoleenheten och vilka elevvårdtjänster som är tillgängliga. Det totala behovet av elevvård och 
omfattningen av de tillgängliga elevvårdstjänsterna anges enligt vad de är när planen bereds. Ifall 
behovet förändras, kan uppskattningen justeras.  

 
114 Lag om elev- och studerandevård (1287/2013) 13 § 
115 Barnskyddslag 417/2007, 12 § 1 mom.  
116 Lag om elev- och studerandevård (1287/2013) 13 § 2 mom.  
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Uppskattningen av det totala behovet av elevvård stöder fördelningen av förskolans tillgängliga 
resurser mellan gemensam och individuell elevvård och elevvårdssamarbetet. Uppskattningen ska 
ta hänsyn till den arbetsinsats som förutsätts av förskolepersonalen och experter inom elevvården 
för att följa upp, utveckla och genomföra elevvården. Uppföljningsinformation om barnens hälsa 
och välbefinnande och deras levnadsförhållanden ska mångsidigt utnyttjas. Behoven i förskolan 
och förskolemiljön, bostadsområdets särdrag samt antalet barn som behöver intensifierat eller 
särskilt stöd i förskolan ska också beaktas. I uppskattningen ska man också beakta information som 
man fått av barnen och vårdnadshavarna samt förskole- och elevvårdspersonalen.  
 
Elevvårdsplanen ska innehålla en uppskattning av de elevvårdstjänster som är tillgängliga inom 
förskoleundervisningen, nämligen rådgivningsbyråtjänster avsedda för åldersgruppen samt 
psykolog- och kuratorstjänster. Dessutom ska planen beskriva: 

• hur elevvårdstjänsterna ordnas och vilken arbets- och ansvarsfördelning de förutsätter, det 
yrkesövergripande samarbete som behövs för att genomföra tjänsterna, samt 

• hur elevvårdstjänsterna fördelas mellan individuell elevvård, gemensam elevvård, 
elevvårdssamarbete samt utveckling och uppföljning av elevvården. 

 
2. Gemensam elevvård och tillvägagångssätt 117 
 

I elevvårdsplanen ska den gemensamma elevvården beskrivas som helhet, närmare bestämt 
• hur den gemensamma elevvården ordnas och hur man i genomförandet främjar hälsa, 

trygghet och välbefinnande i förskolan och förskolemiljön. 
 
Dessutom ska elevvårdsplanen beskriva  
• den enhetsspecifika elevvårdsgruppens sammansättning och praxis,  
• elevvårdens samarbete med övrig småbarnspedagogik och med den grundläggande 

utbildningen, i synnerhet vid övergångarna till och från förskoleundervisningen, 
• samarbetet med utomstående parter som främjar barns och ungas välbefinnande för att 

utveckla den gemensamma elevvården 
• hur olyckor förebyggs, hur första hjälpen är ordnad och hur barnen hänvisas till vård 
• anvisningar om väntetider och säkerhet i samband med förskoletransporter 
• en plan för att skydda barnen mot våld, mobbning och trakasserier, samt 
• hur man agerar vid plötsliga kriser och hotfulla eller farliga situationer. 

 
I det följande definieras innehållet i de två sistnämnda planerna närmare: 
 
a. Plan för att skydda barnen mot våld, mobbning och trakasserier118 
 

En plan för att skydda barnen mot våld, mobbning och trakasserier ska utarbetas. Den ska ta hänsyn 
både till barnens inbördes samspel och samspelet mellan barnen och de vuxna i förskolan. Planen 
ska beskriva: 

• hur man förebygger och ingriper vid mobbning, våld och trakasserier,  
• hur ovannämnda frågor beaktas på enhets-, grupp- och individnivå, 
• hur individuellt stöd, behövlig vård, övriga åtgärder och uppföljning i efterhand ordnas, både 

för förövaren och för den som utsatts, 
• samarbetet med vårdnadshavarna, 
• samarbetet med de myndigheter som behövs 

 
117 Lag om elev- och studerandevård (1287/2013) 13 § 2 mom. 2 punkten 
118 Lag om elev- och studerandevård 1(1287/2013) 3 § 2 mom. och Lag om grundläggande utbildning 29 § 3 
mom. (1267/2013)  
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• hur personalen, barnen, vårdnadshavarna och samarbetsparterna ska göras förtrogna med 
och informeras om planen, samt 

• hur planen uppdateras, följs upp och utvärderas. 
  
b. Verksamhet vid plötsliga kriser och hotfulla eller farliga situationer  
 
I elevvårdsplanen ska verksamheten vid plötsliga kriser och hotfulla eller farliga situationer 
beskrivas. Krisplanen ska beredas i samarbete med de myndigheter som behövs och med hänsyn 
till övriga anvisningar som gäller kriser, hotfulla eller farliga situationer, exempelvis 
räddningsplan119. Planen ska beskriva: 

• krisförebyggande och krisförberedande arbete samt hantering av akuta krissituationer, 
• principerna för ledningen, samarbetet samt arbets- och ansvarsfördelningen i krissituationer 

och i krisförberedande arbete, 
• principerna för information och kommunikation, intern och extern och mellan förskolan och 

anordnaren av förskoleundervisning,  
• hur psykosocialt stöd och eftervård ordnas, 
• hur personalen, barnen, vårdnadshavarna och samarbetsparterna ska göras förtrogna med 

och informeras om planen, 
• hur beredskapsövning genomförs, samt 
• hur planen utvärderas och uppdateras. 
 

 
3. Ordnandet av individuell elevvård 120 
 

I elevvårdsplanen ska den individuella elevvården beskrivas som helhet, närmare bestämt 
• hur den individuella elevvården ordnas för att följa upp och främja barnets utveckling, 

välbefinnande och lärande samt hur man förverkligar individuella stödåtgärder.  
 
Dessutom ska elevvårdsplanen beskriva  

• samarbetet i samband med intensifierat och särskilt stöd och sjukhusundervisning,  
• hur vård, specialdiet eller medicinering som barnets sjukdom kräver ordnas i 

förskoleundervisningen, 
• elevvårdstöd som ges i förskolan vid svårigheter som beror på barnets livssituation, till 

exempel våld inom familjen eller den närmaste kretsen, missbruksproblem eller mentala 
problem, 

• hur expertgruppen sammankallas och samtycke inhämtas samt gruppens enhetliga rutiner 
för behandling av ett enskilt barns ärende,  

• hur elevvårdsjournaler utarbetas och förvaras, samt 
• samarbetet med utomstående tjänsteleverantörer och samarbetspartner, såsom 

familjerådgivningen, barnskyddet och specialsjukvården.  
 
4. Ordnandet av samarbete mellan elevvården, barnen och vårdnadshavarna 121 
  
Elevvården ska genomföras i samarbete med barnen och vårdnadshavarna. Elevvårdsplanen ska 
beskriva på vilka sätt barnens och vårdnadshavarnas delaktighet främjas och samarbetet 
organiseras inom elevvården i förskoleundervisningen. Planen ska beskriva: 

• hur barnet och vårdnadshavaren tar del i planeringen, genomförandet och utvärderingen av 
den gemensamma och individuella elevvården, samt  

 
119 Räddningslag (379/2011) 15 § och Statsrådets förordning om räddningsväsendet (407/2011) 1 § och 2 § 
120 Lag om elev- och studerandevård (1287/2013) 13 § 2 mom.  
121 Lag om elev- och studerandevård (1287/2013) 13 § 2 mom.  
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• hur vårdnadshavare och samarbetsparter informeras om principerna och rutinerna för den 
gemensamma och individuella elevvården. 

 
5. Genomförande och uppföljning av elevvårdsplanen 122 
 
Anordnaren av förskoleundervisning ska följa upp genomförandet av elevvårdsplanen123.  
 
Elevvårdsplanen ska beskriva genom vilka åtgärder planen genomförs och följs upp124. Hit hör vem 
som ansvarar för uppföljningen i förskoleundervisningen, vad som följs upp, med vilka metoder 
informationen samlas in och hur ofta uppföljningen sker. Dessutom ska man beskriva hur 
informationen behandlas och utnyttjas för att utveckla elevvården i förskoleundervisningen och 
hur barnen, vårdnadshavarna och nödvändiga samarbetsparter informeras om de mest centrala 
resultaten.  
 
Genomförandet och uppföljningen av elevvårdsplanen är en del av anordnarens egenkontroll. 
Anordnaren av förskoleundervisning ansvarar i samarbete med undervisningsväsendet och de 
myndigheter som ansvarar för elevvårdstjänsterna inom social- och hälsovårdsväsendet för att 
egenkontroll av elevvården genomförs125.  
 
Uppföljning av elevvårdstjänster i förskolan 

 
Uppföljningen av de barn som omfattas av elevvården är kontinuerlig och dokumenteras skriftligen 
vid pedagogiska stödgruppens sektorsöverskridande möte i april/maj månad. Ett skilt möte hålls 
före övergången från förskolan till årskurs 1 med Samskolans speciallärare. 
 
Då ett barn omfattas av elevvården informeras vårdnadshavaren. Vårdnadshavaren ger ett 
skriftligt samtycke till psykologtjänster och till att information överlåts vid övergångsmötet mellan 
förskolan och skolan. Vid behov deltar vårdnadshavaren i övergångsmötet. 
 

7.	Förskoleundervisning	som	baserar	sig	på	en	viss	världsåskådning	
eller	pedagogisk	princip	

 

Statsrådet kan bevilja en registrerad sammanslutning eller stiftelse tillstånd att ordna 
förskoleundervisning126. I tillståndet kan anordnaren av förskoleundervisning beviljas en särskild 
utbildningsuppgift som baserar sig på en viss världsåskådning eller pedagogisk princip.   

I förskoleundervisning som baserar sig på en viss världsåskådning eller pedagogisk princip bör 
verksamheten, fostran och undervisningen följa de allmänna mål som fastställts för 
förskoleundervisningen samt de gemensamma mål som fastställts för förverkligandet av 
lärområden. Förskoleundervisningen ska följa föreliggande läroplansgrunder för 
förskoleundervisningen utan att binda barnen vid något värde- eller fostringsfilosofiskt system som 
ligger bakom en speciell världsåskådning eller pedagogisk princip. Om avvikelser och prioriteringar 
bestäms i tillståndet att ordna förskoleundervisning och i statsrådets förordning127.  

 
122 Lag om elev- och studerandevård (1287/2013) 13 § 2 mom.  
123 Lag om elev- och studerandevård(1287/2013) 13 § 4 mom. 
124 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elev- och studerandevård 67/2013 
125 Lag om elev- och studerandevård (1287/2013) 26 § 1 mom.  
126 Lag om grundläggande utbildning 7 § (628/1998) 
127 Statsrådets förordning (422/2012) 3 § och 10 § 
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7.1	Frågor	som	avgörs	på	lokal	nivå		
 

Den lokala läroplanen för förskoleundervisningen kan vara gemensam för anordnarens samtliga 
förskoleenheter, specifik för varje enhet, eller en kombination av dessa i enlighet med anordnarens 
beslut. En lokal läroplan för förskoleundervisning som baserar sig på en viss världsåskådning eller 
pedagogisk princip kan ha en speciell utformning inom ramen för tillståndet att ordna undervisning 
och statsrådets förordning128. Den lokala läroplanen kan inte stå i konflikt med lagstiftning gällande 
förskoleundervisning eller med grunderna för förskoleundervisningens läroplan. 

Utöver det som tidigare fastställs i läroplansgrunderna ska anordnaren av förskoleundervisning i 
sin läroplan fastställa och beskriva: 

 
• vilka är de aspekter som bygger på en viss världsåskådning som kompletterar 

förskoleundervisningens värdegrund och hur syns de i förskolans verksamhetskultur, i 
arbetssätten och i prioriteringar av innehållet i lärområdena 

• vilka är de pedagogiska principer och lösningar som bygger på en viss pedagogik och hur 
syns de i förskolans verksamhetskultur, i arbetssätten och i prioriteringar av innehållet i 
lärområdena 

8.	Bilagor	
 

8.1	“Handbok	för	handlösa”	–	Regler	och	rutiner	för	elevvården	
 

 

 
128 Statsrådets förordning (422/2012) 3 § och 10 § 
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Handbok för handlösa 

 

 

Regler och rutiner för elevvården vid Svenska samskolan och i Tammerfors och Förskolan 
vid Svenska Barndaghemmet 

sammanställd av Pia Vataja och Maija Siikasmaa 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 
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ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDET AV TRYGGHET OCH SÄKERHET I  
SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS OCH FÖRSKOLAN VID 
SVENSKA BARNDAGHEMMET 

• ORGANISERING AV ELEVVÅRDEN  

• STYRGRUPPEN FÖR ELEVHÄLSA  

• FÖREBYGGANDE ELEVVÅRDSARBETE 

 

 

INDIVIDUELL ELEVVÅRD 
  
INLÄRNING OCH PEDAGOGISKT STÖD 
 TRESTEGSMODELLEN 
 DIFFERENTIERING 

 SPECIALUNDERVISNING 

 
 

SAMTAL, HANDLEDNING OCH UTVÄRDERING 
 
LITTERATUR 
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ELEVVÅRD OCH FRÄMJANDET AV TRYGGHET OCH 
SÄKERHET I SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS 
 
Elevvård  
 
Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och 

psykiska hälsa och sociala välbefinnande samt verksamhet som ökar förutsättningarna för dessa. 

Målet är att skapa en sund, trygg och säker inlärnings- och uppväxtmiljö, att värna om den mentala 

hälsan samt förebygga utslagning och främja välbefinnandet i skolgemenskapen. 
 

Elevvården omfattar elevvård i enlighet med denna läroplan samt sådana elevvårdstjänster som i 

lagen om elev- och studerandevård avses med skolhälsovård och i barnskyddslagen (417/2007) 

avses med stöd för skolgången. 
 

Elevvården  

• hör till alla som arbetar i skolan och förskolan samt till de myndigheter som ansvarar för 

elevvårdstjänster, 

• genomförs i samarbete med eleven och vårdnadshavaren, 

• innebär både kollektivt och individuellt stöd, 

• ska ordnas genom yrkesövergripande samarbete mellan bildningsväsenet och stadens social- och 

hälsovårdsväsende 

 

Elevvårdens uppgift är att 

• som en del av verksamhetskulturen i skolan och förskolan utveckla en inlärningsmiljö som stödjer 

välbefinnandet och stärker skolgemenskapen 

• främja en positiv interaktion och en atmosfär av omsorg, 

• vid behov ingripa i problemsituationer 

• utveckla, följa upp och utvärdera välbefinnandet i hela skolgemenskapen,  

• följa upp varje elevs helhetsmässiga välbefinnande och att vid behov i samarbete med 

vårdnadshavaren stödja eleven och ingripa i eventuella förändringar i välbefinnandet, 

• sörja för att behov i anslutning till elevens individuella växande, utveckling och hälsa beaktas i 

skolans vardag. 

 

Rektor/Daghemmets föreståndare har ett helhetsansvar för elevvården i skolan och förskolan.  
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ORGANISERING AV ELEVVÅRDEN I SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS  

Elevvårdsarbetet genomförs på två nivåer: 

1. Inom en styrgrupp för elevhälsa, vars uppgift är att 

 

• att planera, styra och utvärdera elevvården i skolan och förskolan 

• att främja det förebyggande arbetet inom elevvården, då lärande, välmående, hälsa, 

social ansvarskänsla, interaktion, delaktighet, säkerhet och tillgänglighet är i fokus 

 

Rektor leder arbetet. Alla som arbetar i skolan och som svarar för elevvårdstjänsterna har ansvar 

för det förebyggande arbetet. 

Styrgruppen för elevhälsa ansvarar för uppgörandet av en elevvårdsplan där följande uppgifter 

uppdateras: 

• Det totala behovet av elevvård i skolan samt tillgängliga elevvårdstjänster 

• Förfaringssätt inom den gemensamma elevvården (planerna som förutsatts i grunderna 

för läroplanen) 

• Ordnandet av den individuella elevvården 

• Samarbetet inom elevvården med eleverna och deras vårdnadshavare 

• Genomförande och uppföljning av elevvårdsplanen  

 

2. Inom individuell elevvård, som omfattar skolhälsovårdstjänster, psykolog- och kuratorstjänster 

som ges eleven samt yrkesövergripande elevvård som gäller en enskild elev. 

 

• Målsättningen är att följa och främja elevens helhetsmässiga utveckling, hälsa, 

välmående och lärande.  

• Den individuella elevvården bygger alltid på elevens och vid behov vårdnadshavarens 

samtycke. 

• Eleven, för vilken man har oro hänvisas till elevvårdstjänsterna – enskilt samtal t.ex. med 

skolkuratorn.  

Vårdnadshavaren ges information om att eleven hänvisats till elevvårdstjänster. Eleven 

kan vägra anlita elevvårdtjänster.  
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Vid behov sammansätts en expertgrupp i enlighet med elevens/vårdnadshavarens 

samtycke. Expertgruppen kan bestå av lärare, skolhälsovårdare, skolpsykolog- och 

kurator. Gruppen dokumenterar sitt arbete, vilket förs till elevregister. Med 

elevens/vårdnadshavarens specifika skriftliga samtycke kan även andra behövliga 

personer/yrkesgrupper delta. Nödvändig information om ordnandet av elevvård kan 

överföras till ansvarig myndighet.    

 

 

STYRGRUPPEN FÖR ELEVHÄLSA I SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS OCH 
FÖRSKOLAN VID SVENSKA BARNDAGHEMMET 

 

Elevvårdsarbetet i Svenska samskolan i Tammerfors koordineras och utvecklas i styrgruppen för elevhälsa, 

som  

• sammankallas av rektor 

• ansvarar för planering, utveckling, styrning och utvärdering av elevvårdsplanen 

• som leder och ansvarar för det gemensamma elevvårdsarbetet i skolan  

• till sin sammansättning består gruppen av rektor, kurator, speciallärare, skolhälsovårdare, elev-

/studiehandledare, förskollärare och representant för lärarkåren. Gruppens sammansättning 

bestäms årligen i skolans läsårsplan. 

  

Styrgruppen deltar inte i elevvårdsarbetet med enskilda elever. Gruppen följer upp hälsa och 

välbefinnande hos skolans elever inom ramen för undersökningen Skolhälsa som genomförs av 

Institutet för hälsa och välfärd. 

 

Samtliga som arbetar i skolan oavsett primär uppgift har ett kollegialt elevvårdsansvar och är i första hand 

själva skyldiga att uppmärksamma behovet av gemensam respektive individuell elevvård hos elever och 

föra ärendet vidare till skolans elevvårdsgrupp eller till behörig personal. För elever i behov av intensifierat 

eller särskilt stöd samt för elever inom flexibel grundläggande utbildning fästs särskild uppmärksamhet 

vid behovet av elevvårdstjänster då planen för elevens lärande eller den individuella planen för hur 

undervisningen ska ordnas görs upp. 
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Rektor ansvarar för att personalen, eleverna, vårdnadshavarna och samarbetsparterna informeras om 

beskrivningen av elevvårdsarbetet i den lokala läroplanen och tillämpning i skolan. Vårdnadshavarna ska 

särskilt informeras om hur ett elevvårdsärende, som gäller den enskilda eleven, inleds och bereds. 

 

Elevvårdspersonalen är aktivt med i de olika övergångsskedena i utbildningen, dvs. från förskolan till 

nybörjarundervisningen, övergångar inom den grundläggande utbildningen samt från grundskolan till 

andra stadiets utbildning.  

 

Kontakten mellan hem och skola sköts vanligtvis genom föräldramöten, årliga utvärderingssamtal, mellan- 

och läsårsbetyg samt nättjänsten Wilma, som bl.a. möjliggör daglig uppföljning av framsteg i studier samt 

frånvaro. Vårdnadshavarna kontaktas alltid då personal upplever oro för en elevs hälsa eller välmående 

och därför hänvisat eleven till elevvårdstjänster. Vårdnadshavarna kontaktas också alltid personligen då 

en elev varit olovligt frånvarande, tilldelas disciplinärt straff eller förvägras undervisning. I sådana 

situationer underrättas skolkuratorn för att en bedömning av behovet av elevvårdsinsatser.  

 

Information om elevvårdens organisation, verksamhet och struktur presenteras i de allmänna 

föräldramötena. Denna finns även att tillgå på stadens nätsidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖREBYGGANDE ARBETE I SVENSKA SAMSKOLAN 
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Enligt lagen och läroplanen för den grundläggande utbildningen ansvarar styrgruppen för Svenska 

samskolan för den allmänna planeringen, utvecklingen, styrningen och utvärderingen av skolans elevvård. 

I detta avsnitt presenteras de åtgärder som görs för det förebyggande arbetet för elevvården i Svenska 

samskolan.  

 

KiVa skola programmet 

 

KiVa skola programmet är en modell för att minska mobbning i skolan. Programmet riktar sig till alla elever 

och är huvudsakligen mobbningsförebyggande. De specifika åtgärderna vidtas då mobbningen upptäcks 

och riktar sig till mobbarna och de mobbade, i syfte att få slut på mobbningen. I åk 1 , åk 4 och åk 7 hålls 

Tema-
dagar

Hem
och
Skola

KIVA

Vän-
elever Elevkår

Klass-
prat

Verktygs-
backen

Förebyggande elevvårdsarbete

Hand-
ledning
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lektioner från KiVa skola programmet. Lektionerna är en del av de allmänna mobbningsförebyggande 

åtgärderna.  

Om ett mobbningsfall ska utredas har skolan ett KiVa-team, som består av 2-3 medlemmar. Svenska 

samskolans KiVa-team är rektor Ronny Holmqvist, Monica Skuthälla och klassföreståndaren för de 

berörda eleverna. Teamet ordnar individuella diskussioner och smågruppsdiskussioner med de elever som 

deltagit i mobbningen och med den mobbade eleven.  

För föräldrarna finns föräldrahandboken på nätet (www.kivakoulu.fi) På skolans föräldramöte kan 

föräldrarna informeras om KiVa programmet (presentationsgrafik finns på nätet; www.kivakoulu.fi).  

Länk till KiVa skola finns även på Samskolans hemsida.  

 

Hem och Skola 

Enligt lagen om grundläggande utbildning ska undervisningen genomföras i samarbete med hemmen. 

Genom samarbetet stöds undervisningen och fostran så att varje elev får undervisning, handledning och 

stöd enligt sin utvecklingsnivå och sina behov. Samarbetet främjar elevernas sunda växande och 

utveckling. Vårdnadshavarnas delaktighet och deras möjlighet att vara med i skolarbetet och utveckla det 

är en central del av skolans verksamhetskultur. Hemmets och skolans fostringssamarbete ökar elevens, 

klassens och hela skolans välbefinnande och trygghet. 

 Utbildningsanordnaren ansvarar för att utveckla förutsättningarna för samarbete mellan hem och skola. 

Utgångspunkter för samarbetet är förtroende, jämlikhet och ömsesidig respekt. I samarbetet ska 

familjernas mångfald samt behov av information och stöd beaktas. För ett lyckat samarbete förutsätts att 

skolans personal är aktiv och har personlig kontakt med vårdnadshavarna och att kommunikationen i 

övrigt är mångsidig. Samarbetet mellan hem och skola ska ske såväl på kollektiv nivå som på individnivå.  

I Svenska samskolan sköts samarbete mellan hem och skola genom att regelbundet ordna föräldramöten 

och utvecklingssamtal. Wilma funktionen fungerar också som en länk mellan föräldrarna och skolan. 

Samskolan har också en föräldraförening Hem och Skola i Tammerfors som fungerar som en länk mellan 

hemmen och skolan. 

	
Föreningen Hem och Skola i Tammerfors  

 

• Samarbetet mellan hem och skola skall vara enkelt, och med låg tröskel. 
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• Vi vill uppmuntra hemmen till att engagera sig.  

• Alla behövs i den hektiska vardagen. 

	
Exempel på aktiviteter som hem och skola arrangerar: 

• Kaffekonsert tillsammans med skolans musiklärare 

• Grötfrukost på Hem och Skola dagen 

• Ost och vinkväll med utomstående föreläsare 

• Basar 

• Ficklampsorientering  

• Ekonomiskt stöd till klassresor, böcker till skolans bibliotek, uteredskap och stipendier  

 

Vi vill uppmuntra hemmen till att engagera sig. Alla behövs i den hektiska vardagen. 

Hem och skola informerar om sin verksamhet via väskpost, Wilma och TA. 

 

Handledning 

Varje elev har alla skoldagar rätt till undervisning enligt läroplanen, handledning, elevvård och stöd samt 

till en trygg lärmiljö129. Utbildningsanordnaren ansvarar för att elevernas rättigheter tillgodoses och skapar 

förutsättningar för skolarbete som främjar detta. Skolans ledning har det praktiska ansvaret för lösningar 

i anslutning till undervisningen, handledningen, elevvården och stödarrangemangen i skolan, i alla 

årskurser och i alla läroämnen. Det inkluderar också att förebygga problem och att identifiera och 

eliminera hinder för växande och lärande i skolan.  

Varje lärare har ansvar för verksamheten, lärandet och välbefinnandet i sin undervisningsgrupp. Läraren 

ska påverka dessa genom sina pedagogiska lösningar och sitt sätt att handleda. Till lärarens uppgift hör 

att följa med och främja elevernas lärande, arbete och välbefinnande, att värdesätta och rättvist bemöta 

varje elev, att upptäcka eventuella svårigheter i god tid samt att handleda och stödja eleverna. Läraren 

ska se till att elevernas rätt till handledning samt stöd för lärande och elevvård tillgodoses. Det förutsätter 

kommunikation med eleverna och vårdnadshavarna, samarbete mellan lärarna och i synnerhet samarbete 

med elevvårdspersonalen.  

Mera om handledning  i Svenska samskolan beskrivs i ett separat dokument som behandlar handledning 

i Svenska samskolan. 

 
129 Lag om grundläggande utbildning 30 § 1 mom. och Lag om grundläggande utbildning 29 § 1 mom. (1267/2013) 
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Elevkåren 

 

Enligt lagen om grundläggande utbildning ska skolan ha en elevkår som består av skolans elever. Elevkåren 

och dess organ har som uppgift att främja samarbetet mellan eleverna och öka elevernas 

påverkningsmöjligheter och delaktighet. 

Elevkåren ska sporra eleverna att framföra sina åsikter, att vara aktiva och påverka egna och 

gemensamma ärenden. Elevkåren, liksom andra strukturer och verksamhetssätt som stödjer delaktighet 

i skolan och kommunen, erbjuder möjligheter att träna demokrati i praktiken.  

Alla skolans elever hör till elevkåren och alla har möjlighet att påverka verksamheten i skolan. Målet är 

att eleverna skall genom EKS få sin röst hörd i ärenden de anser vara viktiga för dem. 

Elevkåren kan ordna gemensamma aktiviteter och meningen är att skapa trivsel och deltagande genom 

olika evenemang. Varje elev skall känna sig delaktig i skolans vardag.  

Varje klass, åk 1-9 och gymnasiet, väljer två-tre representanter till elevkårsstyrelsen. I skolan finns två 

elevkårsstyrelser; lilla elevkåren för åk 1-5 och EKS för åk 6-9 samt gymnasiet. Elevkårsstyrelserna består 

av en ordförande, vice-ordförande, sekreterare, kassör (åk 6-9 och gymnasiet) samt övriga representanter 

från varje årskurs. Styrelsen sammanträder 1-2 gånger/månad. 

Uppdraget för representanter i elevkårsstyrelserna är: 

• Delta i de möten som ordnas regelbundet. 

• Aktivt lyssna på sina klasskamraters åsikter gällande skolan och framföra dem i styrelsemöten. 

• Förbereda, meddela och behandla ärenden före möten i klassen samt under möten. 

• Involvera klasskamrater i de ärenden och beslut som behandlas under möten. 

• Elevrepresentanter från EKS deltar vid behov i skolans personalmöten. 

 

Ansvarige EKS-läraren deltar i möten. Även rektorn kan kallas och får delta i EKS-möten.  

Exempel på aktiviteter som elevkåren kan ordna: 

• temadagar och temaveckor 

• rastlekar   

• morgonsamlingar 

• Idrottsdagar, t.ex den traditionella volleybollturneringen mellan årskurserna 
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• Diskussionstillfällen om gemensamma ärenden 

• Jippon som stärker skolandan, t.ex. vändagskort, allhelgondags utklädning, 

valborgsmjödförsäljning osv. 

 

Ämnesövergripande temahelheter 

Ämnesövergripande teamhelheter ordnas under skolåret, men minst en övergripande temahelhet per 

läsår. Temahelheternas tema kan variera. Målet med ämnesövergripande temahelheter är att alla elever 

i skolan skall delta i dessa helheter. Detta ska ske i mån av möjlighet över årskursgränserna. Målet för 

temahelheterna är också att förstärka skolgemenskapen och öka samhörigheten bland eleverna. 

Temahelheterna planeras tillsammans med eleverna.   

 

Vänelever 

 

Eleverna stöder varandra genom att diskutera och ordna gemensam verksamhet. Målet är att skapa 

kamratrelationer samt ett tryggt och trevligt klimat i skolan. Det är viktigt att skapa trivsel bland skolans 

elever. 

Eleverna i åk 4 är vänelever till de nya ettorna. Eleverna i åk 4 hjälper de nya eleverna bl.a. i matsalen och 

håller sällskap på rasterna.  

Exempel på aktiviteter för väneleverna i de lägre klasserna: 

• läsa för vänelever 

• rita tillsammans 

• spela bordsspel tillsammans 

• pulkåkning 

• knythjälp vid skridskoåkning 

• skriva kort/brev 

 

Exempel på aktiviteter för väneleverna i de högre klasserna: 

• visa runt i de olika ämnesrummen  

• berätta om vad som är annorlunda, t.ex. korta och långa raster 

• väneleverna kan stöda de som behöver lite extra hjälp vid en ny start. 
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Verktygsbacken 

 

I Handboken för handlösa som du hittar på servern hittar du bl.a. 

• blanketter för självutvärdering 

• blanketter för samtal 

• en sammanställningsblankett för behovet av det pedagogiska stödet   
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INDIVIDUELL ELEVVÅRD 
 
Med individuell elevvård avses skolhälsovårdarnas, skolkuratorernas och skolpsykologernas 

tjänster för enskilda elever. De omfattande hälsoundersökningarna och andra återkommande 

kontroller är en del av den individuella elevvården. Individuell elevvård förutsätter alltid elevens 

och vid behov vårdnadshavarens samtycke.  

 

Elevens egen åsikt i planeringen och genomförandet av den individuella elevvården ska utgöra 

grunden för elevvårdsarbetet, med beaktande av elevens ålder, utvecklingsnivå och personliga 

förutsättningar. Det viktigt att eleven känner förtroende för den grupp som samlas kring hans eller 

hennes ärende, därför skall eleven godkänna sammansättningen av den expertgrupp som samlas.  

 

Med specifikt skriftligt samtycke kan eleven kan vägra att anlita elevvårdstjänster. 

Vårdnadshavaren ska informeras om att eleven hänvisats till elevvårdstjänster. Vårdnadshavaren 

kan inte hindra att eleven anlitar elevvårdstjänster eller att en sakkunniggrupp samlas tillsammans 

med eleven om eleven själv önskar det. 

 

Då en expertgrupp samlas tillsammans med eleven och hans eller hennes vårdnadshavare eller 

annan närstående, utser gruppen inom sig en ansvarig. Den ansvariga dokumenterar behandlingen 

av elevens ärende i personregistret. 

 
Dokumentationen ska innehålla: 

• elevens person- och kontaktuppgifter, 

• datum för behandling i sakkunniggruppen, 

• vem som inlett ärendet, 

• vem som deltagit i mötet, 

• ärendet (vad frågan gäller), 

• beslut om fortsatta åtgärder med motivering,  

• vem som deltagit i behandlingen av ärendet, 

• om  uppgifter överlämnas då bör det framgå vilka uppgifter om eleven som 

lämnats, till vem de lämnats, med vems samtycke och på vilka grunder  

• vem som ansvarar för genomförandet och uppföljningen av åtgärderna. 
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Anteckningarna ska göras upp så att ett eget personregister skapas för eleven. Personregistret ska 

behandlas så att sekretessbestämmelserna följs. 

 

 
Förfaringssätt vid oro för enskild elev: 

   

1. Då en lärare eller ett skolgångsbiträde upplever oro för en elevs välmående talar hon eller 

han direkt med eleven, eller kontaktar elevens klasslärare/-föreståndare att tala med eleven.  

 

Om vårdnadshavaren eller någon av skolkamraterna känner en oro, kontaktar han/hon 

elevens klasslärare/-föreståndare eller skolhälsovårdaren, skolkuratorn eller psykologen. 

 

2. I samtal med eleven hänvisar läraren/skolgångsbiträdet/klassläraren/-föreståndaren eleven 

till skolhälsovårdaren, skolkuratorn eller psykologen.  

• Den vuxna och eleven kommer överens om att tillsammans besöka 

skolhälsovårdaren, skolkuratorn eller psykologen. 

 

• Den vuxna informerar eleven om att hon eller han kommer att informera 

skolhälsovårdaren, skolkuratorn eller psykologen om att den vuxna hänvisat eleven 

till elevvårdstjänster. 

 

• Den vuxna informerar elevens vårdnadshavare om att han eller hon hänvisat eleven 

till elevvårdtjänster. 

 

• I dokumentationen skall det stå att eleven hänvisats till skolans elevvårdstjänster. 

 

• Eleven kan vägra att besöka skolhälsovårdaren, kuratorn eller psykologen. 

 

• Elevens vårdnadshavare kan inte hindra att eleven utnyttjar elevvårdstjänster. 

 

• Om eleven vägrar att besöka någon av elevvårdstjänsterna dokumenteras detta. 
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3. Eleven besöker skolhälsovårdaren, skolkuratorn eller psykologen. I samtalet med eleven 

bedömer skolhälsovårdaren, skolkuratorn eller psykologen behovet av elevvårdstjänster 

utöver det egna ansvarsområdet och initierar i samråd med eleven och vårdnadshavaren om 

att sammankalla en expertgrupp till stöd för elevens välmående. 

 

•   Skolhälsovårdaren, skolkuratorn eller psykologen dokumenterar elevens besök i 

sitt eget yrkes register.  

 

•    Eleven kan vägra att en expertgrupp sammankallas, vilket vårdnadshavaren 

däremot inte kan hindra. 

 

•    Skolhälsovårdaren, skolkuratorn eller psykologen dokumenterar om  

eleven vägrat besöka  

 

 

4. Med elevens och vid behov vårdnadshavarens samtycke för val av medlemmar 

sammankallas en expertgrupp. Med elevens och hans eller hennes representants specifika 

skriftliga samtycke kan även behövliga samarbetspartners eller elevens närstående delta. 

Sakkunniggruppen utser inom sig en ansvarsperson som dokumenterar gruppens 

elevvårdsarbete. 

           

 

Krävande elevvårdsärenden behandlas på större nätverksmöten, där förutom vårdnadshavarna (och 

eleven), skolpersonal och elevvården även socialarbetare och vårdande instans deltar. 

 
 

 
 

 

 

 

DET YRKESÖVERGRIPANDE SAMARBETET 
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De olika yrkesgruppernas ansvarsområden är: 

 
Klasslärarens/klassföreståndarens uppgifter inom elevvården i årskurserna 1-9 

 

Klassföreståndaren/klassläraren fungerar som en länk mellan klassen och lärarkollegiet och 

handhar frågor som gäller klassens elever och elevernas vårdnadshavare. 

 

Klasslärarens/klassföreståndarens uppgifter i anslutning till klassens elever är att 

 

• regelbundet diskutera med sin klass om frågor i anslutning till skolvardagen 

och informera eleverna om sådant som diskuterats på lärarmötet eller som 

rektor beslutat om 

• hålla klassföreståndarkvart eller klassföreståndartimme efter behov eller 

enligt skolans rutin 

• känna till elevernas eventuella svårigheter förknippade med skolgången  

• följa upp elevernas frånvaro och utreda eventuella oklarheter 

• följa med elevernas studieframgång och ansvara för deras betyg 

• vid behov utdela och följa upp bestraffningar 

• ansvara för kontakten till vårdnadshavaren då en elev är i behov av allmänt 

eller intensifierat stöd eller elevvårdstjänster 

• ansvara arbetet tillsammans med specialläraren kring eleven i behov av 

särskilt stöd  

 

Klasslärarens/klassföreståndarens uppgifter i anslutning till samarbete med hemmet är att 

 

• informera eleverna och vårdnadshavarna om läsordningar, skolans 

ordningsregler och aktuella frågor 

• upprätthålla kontakten till elevernas vårdnadshavare och regelbundet ordna 

föräldramöten 

• minst en gång per läsår föra utvärderingssamtal med varje elev och hans eller 

hennes vårdnadshavare  

 

 

Klasslärarens/klassföreståndarens uppgifter i anslutning till administrativa uppgifter är att 
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• ansvara för att planen för elevens lärande och den individuella planen för hur 

undervisningen ska ordnas skrivs in i Wilma då en sådan görs upp 

• ansvara tillsammans med specialläraren uppgörandet av pedagogiska 

bedömningar och utredningar 

• uppdatera elevuppgifterna till kansliet 

 

 

Klasslärarens/klassföreståndarens uppgifter i anslutning till samarbete är att 

 

• samarbeta med skolhälsovården kring den omfattande hälsoundersökningen 

i årskurserna 1, 5 och 8 

• samarbeta med speciallärare, elevhandledare, skolkurator och övrig 

elevvårdspersonal kring elevens studieframgång och utveckling 

 
Skolkuratorns uppgifter inom elevvården 

Skolkuratorn är skolans socialarbetare och använder olika metoder inom socialt arbete för att främja 

trivsel, trygghet och välbefinnande för alla i skolan. Arbetet sker på olika plan: arbete med enskilda elever 

och deras vårdnadshavare, med grupper av elever, med skolsamfundet och i samarbete med andra 

instanser. 

 

Skolkuratorsarbete skall i främsta hand vara ett förebyggande arbete som stöder elevens skolgång och på 

sikt förhindrar utslagning. Arbetet sker utifrån en helhetssyn med fokus på elevens situation och relation 

till sin omgivning, familj och skola: 

 

• samtal med enskilda elever och deras familjer 

• arbete med mindre elevgrupper och med hela klasser 

• utvecklings- och planeringsarbete på skolnivå 

• yrkesövergripande samverkan och nätverksarbete  

 

 

Skolhälsovårdarens uppgifter inom elevvården 
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Skolhälsovårdaren planerar och ansvarar för skolhälsovården i respektive skola i samarbete med 

skolläkaren. Skolhälsovården verkar i nära samarbete med elever, vårdnadshavare, elevvårdspersonal, 

rektor och olika aktörer inom social- och hälsovård. 

 

Skolhälsovården bygger på uppföljning av den fysiska, psykiska, sociala och intellektuella utvecklingen och 

hälsotillståndet hos eleverna. Verksamheten är i första hand förebyggande och kan delas in på följande 

sätt: 

 

• individinriktad hälso- och sjukvård med årliga hälsogranskningar, som i åk 1, 5 och 8 är 
omfattande och innefattar även undersökning av skolläkar 

• miljöinriktad hälsovård med inriktning på sanitära förhållanden och arbetshälsa 
• hälsofostran och förebyggande upplysningsverksamhet både individuellt och i grupp 

 

Psykologens uppgifter inom elevvården  
 

Psykologen arbetar inom elevvården som sakkunnig på sitt område i samarbete med andra yrkesgrupper. 

Psykologen deltar i mån av möjlighet elevvårdsmötena. Psykologen deltar i uppföljningen av enskilda 

elevers psykiska mående, inlärning och skolframgång, samt vid behov i planerandet av lämpliga 

stödåtgärder.  

 

Psykologen gör också undersökningar för att klargöra svårigheter med inlärning och skolframgång, eller 

för att få ökad förståelse för elevens mentala hälsa, oroväckande eller avvikande beteende. Vid behov 

hänvisar psykologen vidare för tilläggsutredningar. Psykologen kan också konsultera och fungera 

rådgivande i elevvårdsteamet eller direkt till lärare och annan skolpersonal.  

 
 
 
 
Övriga instanser inom Tammerfors stad 
 
 
Ungdomsverksamhetens uppgift 
 
Till specialungdomsarbetarnas och ungdomsarbetarnas uppgifter hör bl.a. 
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• förebyggande ungdomsarbete 

• uppsökande och uppföljande ungdomsverksamhet 

• att arrangera verksamhet för speciella grupper 

• samarbeta med skolor, föreningar och organisationer 

 

Målet med stadens ungdomsverksamhet är att stödja de ungas utveckling och självständighetsprocess, 

samt att främja ett aktivt medborgarskap och stärka deras sociala identitet. 

 

 
Barnskyddet  
 
Barnskydd är barn- och familjeinriktat barnskydd. Barnskyddet främjar barnets gynnsamma utveckling och 

välfärd. Barnskyddet stödjer föräldrarna, vårdnadshavarna och andra personer som svarar för barnets 

vård och fostran i fostran av och omsorg om barnet.  

 

Barnskyddet involveras i elevvårdsarbetet då oron över eleven sträcker sig utöver själva 

skolprestationerna. Barnskyddets personal står till tjänst med konsultation. Skolornas personal kan 

konsultera personal inom barnskyddet för att få råd i enskilda elevärenden. Konsultationen ska då ske 

utan att elevens namn nämns. 

 

I mån av möjlighet gör skolans personal tillsammans med barnets vårdnadshavare en begäran om 

utredning av barnskyddsbehovet. Om detta inte är möjligt så har skolans personal anmälningsplikt 

(Barnskyddslagen 417/2007, 25 §). I egenskap av tjänstemän är skolans personal skyldiga att utan 

dröjsmål och utan hinder av sekretessbestämmelserna göra en anmälan till det organ som ansvarar för 

socialvården i kommunen, om de i sin uppgift fått kännedom om ett barn för vars del behovet av vård 

och omsorg, omständigheter som äventyrar barnets utveckling eller barnets eget beteende kräver att 

behovet av barnskydd utreds. 

	
Akutgrupp inom elevvården  

 
Då skolans elevvårdsgrupp inte längre ser möjligheter att inom ramen för sitt uppdrag klara av ett 

elevvårdsärende eller då förtroendet mellan parterna saknas, förhållandena är inflammerade eller då 

problemen omfattar situationer som sträcker sig utöver den egna skolan (t.ex. droger, brottslighet) 
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ska skolans rektor eller elevvårdspersonal be om hjälp av Tammerfors stads akutgrupp (nopean 

toiminnan ryhmä). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

	
En välfungerande elevvård är en angelägenhet för var och en i vår 
skola! 
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LÄRANDE OCH DET PEDAGOGISKA STÖDET 
 
Trestegsmodellen 
 

Eleven har rätt till rätt stöd i rätt tid enligt trestegsmodellen. Syftet med de tre stödformerna är att stödja 

eleven i hans eller hennes inlärning i ett så tidigt skede som möjligt samt att fortsätta med detta stöd så 

länge behovet finns. Allmänt stöd är det stöd som eleven i första hand får av sin klass- eller 

ämneslärare. Det allmänna stödet får eleven i första hand i klassen för att kunna tillgodogöra sig 

undervisningen. Stödet ges i första hand som differentiering, stödundervisning och specialundervisning 

på deltid. Om denna stödform inte räcker har eleven rätt till intensifierat stöd. Intensifierat stöd har en 

elev rätt till då han eller hon behöver mera regelbundet stöd eller flera olika stödformer samtidigt för 

att tillgodogöra sig undervisningen. Om eleven trots dessa stödåtgärder inte når målen enligt den 

allmänna lärokursen kan eleven få särskilt stöd. Då uppgörs en individuell plan för hur undervisningen 

skall ordnas. Denna plan uppgörs tillsammans med vårdnadshavarna. 

 

Se bilagorna från allmänt till intensifierat stöd och från intensifierat till särskilt stöd  i slutet av detta 

kapitel. 

 
Stödformerna 
 
Allmänt stöd 

 

Det allmänna stödet ses som en verksamhetskultur i skolan, där alla lärare under ledning av rektorn har 

ansvar för alla elever och för att de mår bra. Tyngdpunkten ligger på förebyggande arbete som präglas av 

samarbete och pedagogiska diskussioner. Stödformer som kan ingå i det allmänna stödet är t.ex. 

differentiering av undervisning, stödundervisning, flexibla undervisnings- och provarrangemang, flexibla 

grupperingar, lämplig gruppstorlek, elevvårdstjänster, elevhandledning, gemensamma kartläggningar och 

test, specialundervisning på deltid, hjälpmedel, biträdestjänster, klubbverksamhet, 

eftermiddagsverksamhet, skolskjutsar och samarbete med hemmen.  

Stödundervisningen är avsedd för elever som tillfälligt blivit efter i studierna eller som i övrigt behöver 

kortvarigt stöd. Behovet av stöd gäller ofta ett visst läroämne eller område. Stödundervisningen inleds 

innan elevens prestationer i läroämnet eller ämnesområdet bedöms som svaga, och den inleds genast då 

man märkt tecken på svårigheter i lärandet för att undvika att eleven ska bli permanent efter i sina studier. 

Stödundervisningens roll är att förebygga svårigheter. 

Det är oftast elevens egen klasslärare eller ämneslärare som ger stödundervisningen. Stödundervisningen 

ges antingen under lektionstid enligt elevens schema eller utanför lektionstid. Initiativet till 
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stödundervisningen kommer huvudsakligen från lärarna. Föräldrarna informeras om att eleven får 

stödundervisning. 

 

Intensifierat stöd 

 

Till det intensifierade stödet hör främst elever som behöver mera regelbundet stöd eller flera olika 

stödformer samtidigt. Innan man ger intensifierat stöd, skall det allmänna stödet ha prövats. Om det 

allmänna stödet inte räcker, skall man göra upp en pedagogisk bedömning av eleven. I Samskolan är det 

klassläraren eller klassföreståndaren som ansvarar för koordineringen av den pedagogiska bedömningen. 

Bedömningen görs i samarbete med andra lärare som undervisar eleven, vårdnadshavarna och eleven 

själv. Det finns en färdig blankett i Wilma för den pedagogiska bedömningen.  Den pedagogiska 

bedömningen behandlas i elevvårdsgruppen där beslutet om intensifierat stöd fattas.  

För en elev som får intensifierat stöd skall en plan för elevens lärande göras upp. Planen görs upp av 

klassläraren eller klassföreståndaren på basis av elevvårdsgruppens beslut. Samskolan har en färdig 

blankett i Wilma för elevens plan för lärandet. Planen för elevens lärande är ett pedagogiskt arbetsredskap 

och kan inte överklagas. 

 

   

Särskilt stöd 
 

Då intensifierat stöd inte räcker till skall eleven få särskilt stöd. Beslutet om särskilt stöd, föregås alltid av 

en pedagogisk utredning. I Samskolan är det specialläraren som ansvarar för koordineringen av den 

pedagogiska utredningen och den görs i samarbete med alla lärare som undervisar eleven eller ger annat 

stöd eller annan vård. Elevens vårdnadshavare skall alltid höras, liksom eleven själv i mån av möjlighet. 

Den pedagogiska sakkunskapen betonas då utredningen görs, vilket innebär att utlåtanden av läkare, 

psykolog, hälsovårdare eller socialarbetare enbart begärs vid behov. En färdig blankett för den 

pedagogiska utredningen finns i Wilma. 

Den pedagogiska utredningen behandlas i elevvårdsgruppen, som vid behov fattar ett beslut om att 

eleven skall få särskilt stöd. Beslutet fattas av Samskolans rektor, eftersom Samskolan är en privatskola. I 

beslutet noteras elevens huvudsakliga undervisningsgrupp, eventuella tolknings- eller biträdestjänster 

samt om eleven har individuella mål i något eller några ämnen. Beslutet om särskilt stöd är ett tidsbundet 

förvaltningsbeslut som kan överklagas.  

Specialläraren ansvar för uppgörningen av en Individuell plan (IP) för de elever som får särskilt stöd. En 

färdig blankett för den Individuella planen (IP) finns i Wilma. IP:n är ett pedagogiskt arbetsredskap som 
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inte kan överklagas. Elevvårdsgruppen följer med och utvärderar hur det särskilda stödet förverkligas. 
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Differentiering 

 

I Svenska samskolan har vi ett gemensamt ansvar för att skapa en verksamhetskultur som stöder den 

enskilda elevens inlärningsfärdigheter och inlärningsomgivning, att ge omedelbart elevstöd genom 

differentiering, stödundervisning etc. Allt detta ska ske genom yrkesövergripande samarbete, fortbildning 

av lärare, flexibel användning av personalresurser, flexibel gruppindelning, fungerande stödformer, 

sakkunnighet och starkt ledarskap. 

 

Vad är differentiering? 

 

• Fostran och undervisning skall vara anpassad till barnets/elevens förutsättningar = olika 
barn/elever behöver olika undervisning 

 

• Eftersom förutsättningarna är olika kan undervisning/pedagogiska möten inte vara likadana för 
alla 

 

• Differentiering är en planerad oavbruten process av interaktiv och utvärderande handledning av 
elever/barn i takt med deras utveckling 

 

• Målsättningen är att alla elever får en maximal möjlighet att tillgodogöra sig läroplanen/de 
ramar som reglerar verksamheten  

 

• Differentiering handlar om jämlikhet och rättvisa, och rättvisa är inte det att alla gör likadant  
 

 

Vad kan differentieras?  
Omfattning, tempo och djup 
 

• Lärostoffets innehåll – pedagogisk innehållskunskap 
 

• Inlärningsprocessen, olika arbetsmetoder, olika inlärningsstilar 
 

• Inlärningsprodukten, målen; olika mål, olika nivåer t ex basuppgifter - avancerade uppgifter 
 

• Sammanfogande differentiering = alla elever har samma mål som de försöker nå till exempel 
genom stödundervisning 
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• Särskiljande differentiering = varje elev har individuella mål till exempel med olika kravgrupper i 
grundskolan (nivågrupper slopades 1985)  

 

• Gruppens/elevernas emotionella och sociala behov 
 

• tiden; olika sätt att disponera tiden 
 

• Inlärningsmiljön 
 
Differentieringen i praktiken, praktiska tips i vardagen 

• Strukturera lektionen på tavlan  
• Lär eleven att läsa och använda läroboken 
• Sammanfatta och diskutera stoffet i realämnen 

 

• Använd olika sinneskanaler och konkretisera på olika sätt dvs. tänk på inlärningsstilarna 

• Låt eleverna undervisa varandra, samarbetsinlärning 

• Använd tydliga verb och förklara svåra ord 
• Ge ett besked eller budskap åt gången 
• Ge en förväntning i taget 
• Använd kroppsspråk 
• Gör och visa istället för att förklara 
• Gör en tydlig början och ett slut i aktiviteterna 
• Det hjälper om en stor del av stoffet redan är känt 
• Limma alla lösa papper 
• Diskutera och fundera med eleven om det bästa inlärningssättet för eleven 
• Observera att eleven kan ha misslyckanden i bakgrunden 
• Försök arrangera situationer där eleven lyckas, det motiverar 
• Ge mycket uppmuntran 
• Undvik högläsning i klassen eller se till att alla känner sig trygga i den uppgiften 
• Tänk på textstorleken (Comic Sans och Verdana är bra typsnitt)  
• Korta rader hjälper förståelsen av texten 
• När du skriver på tavlan, tala inte samtidigt 
• Överväg avskrivning från tavlan 
• Istället för långa muntliga instruktioner skriv ner dem på tavlan 
• Sammanfatta av det inlärda avsnittet 
• Använd muntliga prov vid behov 
• Skriv stödpapper/ tabeller/listor t e x multiplikationstabellen automatiseras inte hos alla elever 
• Ge olika långa läxor och olika läxor 
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• Utnyttja specialläraren och skolgångsbiträdet som hjälp i differentieringsprocessen med de 
svagare eleverna 

• Ha grunduppgifter till alla 
• Ge tilläggsuppgifter för begåvade elever och lättare uppgifter i arbetsboken för de svagare 

eleverna 
• Använd datorn som hjälp i undervisningen 
• Använd räknaren pedagogiskt 
• Ha tilläggsuppgifter med olika symboler för samtliga elever t.ex. hjärta, stjärna och diamant 
• Gör olika prov 
• Tilläggsuppgifter i läroboken görs så långt eleverna hinner  

= SNABBHETSDIFFERENTIERING 

• Stödundervisning/specialundervisning på deltid vid repetition av gammalt stoff   
• Specialläraren förbereder det nya stoffet med eleven  
• Eleverna väljer själva sina hemläxor  
• Vid högläsning väljer läraren ut meningar som eleverna läser 
• Alla elever behöver inte göra allt i arbetsboken  

= DJUPHETSDIFFERENTIERING 

• Dubbelcheckning, kontrollera individuellt att eleven förstått och lyssnat på instruktionerna 
• Läraren hjälper eleven att komma igång med uppgifterna 
• Eleven skriver egna berättelser med hjälp av stödord, färdig början och/eller slut 
• Processkrivning 
• Olika långa diktamenstexter 
• Portofolio 
• Arbetsstationer 
• Spel 
• Temaarbete över ämnesgränser 
• Studieteknik 
• Instuderingsfrågor 
• Tankekartor 
• Provsituationer; läraren läser uppgifterna högt, extra tid 
• Lärobok eller ordbok i provet 
• Olika långa provområden, möjlighet att nå ett visst vitsord med kortare textavsnitt 
• Muntliga prov 
• Göra provet tillsammans med skolgångsbiträde 
• Provet först normalt och sedan med muntlig komplettering 
• Prov hos specialläraren 
• Arbetsro i den fysiska miljön 
• Pedagogisk sittordning 
• Början och avslutning av lektionen  

Listan fortsätter... 

Skolan har ansvar för... 

• en verksamhetskultur som stöder den enskilda elevens inlärningsfärdigheter och 
inlärningsomgivning 

• omedelbart elevstöd genom differentiering, stödundervisning etc.  

• mångprofessionellt samarbete 

• gemensamt ansvar 

• fortbildning av lärare 
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• flexibel användning av personalresursen  

• flexibel gruppindelning 

• fungerande stödformer 

• sakkunnighet 

• starkt ledarskap 

 

Som lärare/pedagog  

• Lär känna eleven/barnet 

• Se, lyssna och bekräfta eleven/barnet, godkänn eleven som individ 

• Hjälp och stödja honom/henne  

• Sätt gränser  

• Samarbeta med föräldrarna 

• Skaffa arbetspar inom kollegiet 

• Sök arbetshandledning vid behov 
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Differentiering i praktiken  

praktiska tips för vardagen – sammanställda av Pia Vataja (hösten 2011) 
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Differentiering 

 
Undervisningsmetoderna och arbetssätten vid differentiering. 
I undervisningen ska metoder och mångsidiga arbetssätt tillämpas som beaktar elevernas förutsättningar, 
ålder, slag av arbetsuppgifter och undervisningssituationer. Genom valet av undervisningsmetoder och 
arbetssätt ska situationer av interaktivt lärande och arbete i grupp och individuellt skapas, vilket gör det 
möjligt för eleverna att utveckla färdigheter som är viktiga med tanke på lärandet och den egna framtiden. 
Sådana färdigheter är bland annat tanke- och problemlösningsfärdigheter, arbetsfärdigheter och sociala 
färdigheter, självkännedom och ansvar, förmåga till delaktighet och initiativ, samt uttrycksförmåga och 
handens färdigheter. 

  

Att differentiera undervisningen är det främsta sättet att i all undervisning beakta behoven i 
undervisningsgruppen och skillnaderna mellan eleverna. Uppmärksamhet ska fästas vid elevernas olika 
sätt att lära sig och deras olika arbetsrytm, intressen och färdigheter samt de emotionella behov som är 
förknippade med motivation och självkänsla. Uppmärksamhet ska även fästas vid skillnaderna mellan 
flickor och pojkar och elevernas individuella skillnader i utveckling och bakgrund. Differentieringen är 
viktig för att väcka och upprätthålla elevernas studiemotivation. Genom att differentiera undervisningen 
kan eleverna ges lämpliga utmaningar och erfarenheter av att lyckas samt möjligheter att utvecklas och 
lära sig utifrån sina egna styrkor. Det är då viktigt att utnyttja de olika kunskaper och intresseområden 
som eleverna i samma undervisningsgrupp har. 

 

Vad förutsätter differentieringen av läraren? 

Differentieringen förutsätter att läraren har insikter i processer i anslutning till växande och lärande, att 
läraren aktivt följer upp arbetet och atmosfären i undervisningsgruppen och elevernas utveckling samt 
utvärderar lärandet. Samarbetet mellan lärarna, samt samarbetet med vårdnadshavarna, den övriga 
personalen och olika sakkunniga stödjer differentieringen. 

 

Differentieringens dimensioner. 

De tre viktigaste dimensionerna i differentieringen är variationen i studiernas omfattning, djup och 

tempo. Differentieringen kan gälla bland annat undervisningens innehåll, undervisningsmaterialen och de 
metoder som används, arbetssätten samt antalet skol- och hemuppgifter och den tid som anslås för dem. 
Inlärningsmiljön och arbetssätten kan anpassas till exempel så att eleverna erbjuds möjligheter till 
delaktighet, att de erbjuds valmöjligheter, att användningen av utrymmen anpassas och att eleverna 
grupperas flexibelt. Även tillfällen till lärande som sker utanför skolan utnyttjas. Eleven ska handledas att 
lära sig på det sätt som passar honom eller henne bäst. Elevernas intressen beaktas i undervisningen 
genom att de kunskaper och färdigheter som ska läras in kopplas till sådana erfarenheter och 
verksamhetsmodeller som är betydelsefulla för eleverna. Eleverna kan behöva olika möjligheter att visa 
sitt kunnande och sina framsteg och är alltid betjänta av individuell respons. Då undervisningen genomförs 
i en sammansatt klass eller tillsammans med en förskolegrupp, ska elevernas ålder och utvecklingsskeden 
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samt målen för årskurserna och de drag som utmärker dem beaktas. 

 



 

Differentiering av undervisningen –  
strategier till den deltagande pedagogiken 
 

 

                Strategi Beskrivning av 
verksamheten 

Exempel 

 

Ändra på 
inlärningsomgivningen 

 

Anpassa 
verksamhetens tempo  

 

• Framskrid snabbare/långsammare  
• Tillåt pauser i arbetet 
• Låt eleverna bekanta sig med den inlärda 

saken i förväg/ ge möjlighet att gå tillbaka till 
det redan inlärda  
 

 

Förändra 
inlärningsomgivningen 

 

• Gör en sittordning som stöder klassens arbete 
• Använd utrymmet kreativt – på golvet, ute, 

under trädet, i biblioteket osv. 
 

 

Ändra på 
inlärningsomgivningens 
struktur 

 

 

Variera grupperna 
genom flexibla 
grupperingar  

 

liten / stor/ heterogen / homogen / individuellt 
arbete/ pararbete / grupparbete osv. 

• Grupper enligt inlärningsstadium 
• Grupper enligt intresse: samma intressen / 

olika intressen 
• Variera och flexa grupperna kontinuerligt 
•  

 

Variera 
inlärningsmetoden 

 

Lärarledd undervisning /  Undervisning som tar i 

beaktande elevens intresseområden  

 

 

 

Upprätthåll och stärk 
motivationen 

 

• Verbal och non-verbal motivering  
• Positiv attityd / uppmuntran 
• Ge alternativ 
• Stöd eleven till  eget initiativ 
• Använd elevens starka sidor och 

intresseområden 
• Motivera med verksamhet som eleven tycker 

om 
• Ställ ut elevernas arbeten 
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Variera hur du tar upp 
reglerna 

 

• Differentiera reglerna vid behov / använd både 
skrivna och oskrivna reger 

• Undvik ”onödiga” regler 
 

 

 

Lär ut och stöd 
självständigt arbete 

 

• Använd dagliga tidtabeller 
• Använd en kalender / skolbok för att anteckna 

veckans arbete. Eleven har en individuell 
kalender  

• Försäkra dig om att eleven förstått 
instruktionerna 

• Lär ut studieteknik 
• Ge tidsramarna för när arbetet skall vara 

färdigt 
• Repetera och öva färdigheter i verkliga 

situationer 
 

 

 

Variera 
veksamhetsformerna 
för hur du tar upp 
stoffet i läroplanen 

 

Ta hänsyn till olika 
begåvningsområden 
hos eleverna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planera uppgifter och verksamheter som stimulerar 
olika begåvningsområden 
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Differentiering 

- omfattning 

- djup 

- tempo 

 

• Använd olika kunskapsintagningsmetoder 
(bilder, observering etc.) 

• Använd olika kommunikationsmetoder (bilder, 
tecken) 

• Använd olika kanaler i undervisningen (syn, 
hörsel, känsel) 

• Skala av / utvidga innehållet 
• Använd varierande metoder för att inta 

information och utvärdera undervisningen 
(böcker, dator, planscher etc.) 

• Variera språknivån och försäkra dig om att 
eleverna förstår orden 

• Anknyt till inlärningen till den verkliga vardagen 
 

 

 

Variera undervisningen 

 

• Instuderingsfrågor 
• Använd minnesregler och minnesstrategier 
• Ge omedelbar feedback 
• Variera regelbundet undervisningsstilen och 

inlärningsstilarna (visuell, auditiv, taktil, 
kinestetisk) 

 

 

 

 

 

 

Variera 
utvärderingsmetoderna 

 

 

 

 

Använd olika prov 

 

• Muntliga eller skrifliga prov 
• Läs provet för eleven och försäkra dig om att 

eleven förstått uppgifterna 
• Låt eleverna ha med läroboken i provet 
• Låt eleverna göra provfrågorna och av vilka 

läraren väljer frågor till provet 
• Låt eleverna utvärdera varandras svar 
• Låt eleven först göra provet vanligt och sedan 

komplettera muntligt 
• Låt eleven göra provet tillsammans med 

skolgångsbiträdet eller hos specialläraren 
 

 

 

 

Använd olika uppgifter 

 

• Ge instruktionerna steg för steg 
(skriftligt/muntligt/visuellt med bilder) 

• Strukturera på tavlan 
• Variera svårighetsgraden 
• Variera omfattningen 
• Minska på pappersuppgifter 
• Använd datorn som hjälp i undervisningen 
• Redigera övningarna 
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Stöd den sociala 
växelverkan 

 

Uppmuntra till att 
eleverna hjälper och 
handleder varandra 

 

• Handled i kamratskap (hurudan är en god 
kamrat?), att dela med sig och att komma 
överens. 
 

 

 

 

Skapa verksamheter 
som kräver växelverkan 

 

• Grupparbeten med individuellt/delat ansvar 
(samarbetsinlärning) 

• Skapa arbetsmetoder där man använder sig 
av samarbetsinlärning (att kontrollera 
uppgifterna tillsammans med ett par, 
problemlösning) 

• Växelverkan i gruppen 
 

 

Planera 
verksamhetsmodeller 
som stöder 
samhörigheten och 
delade erfarenheter 

 

 

• Utfärder, temadagar 
• Fester, gruppens egna “specialevenemang” 
• Skapa möjligheter  och uppmuntra till att 

utveckla en godkännande atmosfär i 
klassrummet 
 

 

Lär ut social 
kommunikation 

 

 

 

 

 

 

Exempel på vett och etikett; hur skall man uttrycka 

känslor och ta andra i beaktande, Kiva-skola 
programmet 

 

 

Bearbetad och anpassad av Pia Vataja utgående från artikeln: Falvay, M., Givner, C., & Kimm, C. (1997) What Do I Do Monday 
Morning? 
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Differentiering i undervisningen 

 

 
 
Differentiering i modersmålet 

Hurdana differentieringsbehov har eleverna i modersmålet? 
 

- Skriver långsamt 
- Svårigheter att påbörja skrivandet 
- Svårigheter att producera text 
- Otydlig handstil, svårt med finmotoriken 
- Svårt med rättstavning 
- Gestaltningssvårigheter (bokstävernas placering på raderna, öga-hand 

koordination) 
- Att förstå uppgifterna 
- Koncentration och uppmärksamhet 
- Grammatik 
- Lässnabbhet och läsflyt 
- Olika läsnivåer (Åk 1 problem med bokstav- bokstavsljud, läsinlärningen, de 

elever som läser flytande) 
- Läsförståelse 
- Läsintresse 
- Förmåga att upphitta fakta 
- Svenska som andraspråk 
- Deltagandet i grupparbeten 
- Social förmåga 
- Livlighet 
- Läs- och skrivsvårigheter  ( t.ex. dubbelkonsonanter) 
- Omfattande språkliga svårigheter 
- Blyghet (t.ex. då man skall uppträda) 
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- Tillräckligt svåra uppgifter för språkligt begåvade elever 
- Elever med neuropsykologiska funktionsnedsättningar (t.ex. ADHD, Asperger ) 
- Benämningssvårigheter 
- Svårigheter att förstå det talade språket 
- Långsamhet 
- Tvåspråkighet 

 
 

 
På vilka sätt kunde du utreda elevernas differentieringsbehov? 
  

- Betygsvitsord 
- Häften, arbetsböcker, uppsatser, hemuppgifter 
- Prov, test 
- Muntlig bedömning 
- Genom att följa med eleven, lyssna till eleven, uppmärksamma eleven 
- Att bekanta sig med utredningar 
- Samarbete med klass-, ämnes- och specialläraren samt skolgångsbiträdet  
- Flexibel användning av skolans resurs 
- Genom utprövning av olika undervisningsmetoder och genom att uppmärksamma 

hur de för inlärningen vidare eller varför man inte når de önskade resultaten 
- Genom att intervjua eleverna (hur lär de sig bäst, är uppgiftsnivån lämplig, är 

läxmängden lämplig) 
- Elevernas självutvärdering 
- Samarbete med vårdnadshavarna 
- Högläsningsövningar med eleven och t.ex. en kvart om dagen 
- Diktamen 
- Individuella övningspass i läsning och skrivning 

 
 

Exempel på differentieringens mål i modersmålet: 
 

- eleverna erbjuds läsupplevelser på sin egen nivå 
- läxor enligt egen nivå 
- tillräckligt med utmaningar 
- grammatik, ordklasser  
- förbättring av handstilen 
- olika uppgifter, eleven väljer den som är lämpligast för henne 
- bokstavskännedom, meningsuppbyggnad, ord 
- flytande läsning 
- läsförståelse 
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Exempel på differentieringsmetoder: 
 
Läsning och skrivning 

- olika läsmaterial enligt kunskapsnivå 
- flexibel gruppindelning i läsning 
- Spel-Ett läsinlärningsspelet (gratis tillgänglig på nätet) 
- dialoger och drama i undervisningen 
- övningar som kräver aktivitet (T.ex. spel som bingo) 
- övningar i läsförståelse 
- kontinuerlig stödundervisning varje vecka 
- att öva hemma på bokstäverna, övningshäfte hem (bokstävernas höjd blir rätt) 
- läskort (en kvart om dagen) 
- öva diktamen hemma och visa att du övat för läraren varje dag 
- samarbete med hemmet 

 
Arbetsro 

- de oroliga barnen jobbar i en mindre grupp 
- struktur i klassen 
- sittplats 
- positiv feedback med  J och klistermärken 
- Kiva-skola programmet 
- att jobba i kortare pass, pulpetbok, rithäfte etc. 
- sociala berättelser 
- trafikljus (kort med rött-gult-grönt) 

 
 

 
 

Differentiering i matematik 
Hurudana differentieringsbehov har eleverna i matematik? 
 

- Arbetsro och lugn i undervisningssituationen 
- Stöd och uppmuntran 
- Material 
- Läxor 



 

  59 

- Tilläggsuppgifter (problemlösning och mera krävande uppgifter) 
- Läxhjälp i läxklubben 
- Multiplikationstabellerna 
- Tioparen 
- Tiotalsövergång 
- Snabba huvudräkningar 
- Förstärk talområdet 0-20 t.ex. genom Traggeltestet (finns gratis tillängligt på 

nätet) 
- Minne (nya begrepp och strategier) 
- Koncentration, uppmärksamhet, uthållighet 
- Behov av att röra på sig 
- Begåvade elever (att uppehålla intresset) 
- Talföljderna 
- Svag läsförmåga (textuppgifter) 
- Huvudräkningar 
- Exekutiva funktioner 
- Snabbhet/långsamhet 
- Förebyggande differentiering (självförtroende) 
- Motivation 
- Luckor i matematikfärdigheterna (”fallit ur kälken”) 
- Behov av upprepning 
- Behovet av mångsidiga undervisningsmetoder 
- Valbara uppgifter 

 

På vilka sätt kunde du utreda elevernas differentieringsbehov? 

- överföringsmöten med elevens tidigare lärare 
- utlåtanden, diagnoser 
- vardagsobservationer (t.ex. hur klarar eleven av att följa med undervisningen på 

tavlan, hur räknar eleven och vilka hjälpmedel använder han, hur mycket hinner 
han räkna under lektionen) 

- test, prov, MAKEKO 
- inlärningsstilar 
- elevens starka sidor, svagheter, mål 
- intressen 
- utvecklingssamtal (eleven med)  
- kontakt med föräldrarna 
- diskussion med eleven 
- att följa med elevens arbetssätt under lektionen 
- ”Förklara hur du räknade och kom till det här svaret” 
- skolberedskapstest 
- användning av konkret material 
- huvudräknings- och multiplikationstest 
- kommunikation med eleven (t.ex. vad har man nytta av i matematikinlärningen) 
- konsultation av specialläraren 
- andra ämneslärare (utbyte av erfarenheter) 
- Specialläraren som kompanjonlärare 
- läxkontroll 
- spel och lekar 
- Varför är det svårt att koncentrera sig och komma vidare med uppgifterna? 
- utprövning av olika arbetssätt 
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Exempel på differentieringens mål i matematik: 
- multiplikationstabellerna 
- koncentration/självständigt arbete under lektionen och i provsituationen 
- sambandet med addition och multiplikation 
- känslan av att lyckas med uppgifterna i matematik och uppgifter enligt lämplig 

nivå 
- mera utmaningar för begåvade elever 
- att väcka motivationen hos de elever som har det svårt med inlärningen 
- arbetsro 
- många sinnen i bruk 
- alla har möjlighet att gå vidare i egen takt 
- att välja det som verkligen är viktigt 

  
 

Exempel på differentieringsmetoder: 
Multiplikationstabellerna: 

- att rabbla upp svaren  
- minnesregler 
- att jobba i par 
- multiplikationstabellerna med tärningar och spel 
- dataspelet Mattekungen 
- minneslappar runt i klassen med svåra multiplikationer 

 

 

Differentiering i språk 
Hurudana differentieringsbehov har eleverna i språk? 

- Mekanisk läsning 
- Läs- och skrivsvårigheter 
- Uppmärksamhet 
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- Långsamhet 
- Begåvade elever med språkinlärningen 
- Inlärningssvårigheter 
- Självständighet i arbetet 
- Sociala färdigheter 
- Arbetssätt 
- Utförande av läxor 
- Att komma ihåg saker 
- Noggrannhet 
- Sökande av uppmärksamhet 
- Motivation 
- Självkänsla 
- Val och användning av material 
- Svårigheter med samarbete med andra elever 

 

På vilka sätt kunde du utreda elevernas differentieringsbehov? 

- Utredningar och utlåtanden 
- Samarbete med klass- och ämneslärare samt vårdnadshavarna 

(yrkesövergripande samarbete) 
- Diskussioner med eleven (vad är svårt? vad skulle underlätta inlärningen?) 
- Olika utvärderingsmetoder (provresultat, feltyper) 
- Utredning av inlärningsstilarna 

 
- Skriftliga arbeten 
- Hemläxor 
- Tidigare lärare 
- Plan för elevens lärande och individuella planer 

Försök med olika uppgifter och grupperingar 
  

 
 

Exempel på differentieringens mål i språkundervisningen: 
- begåvade elever får möjlighet att studera i egen takt 
- alla elever får möjlighet att studera enligt sin nivå 
- bättre koncentration 
- få eleverna att jobba bättre 
- att lära sig t.ex.  perfekt  

 
Exempel på differentieringsmetoder: 

- muntlig genomgång med boken uppe 
- anteckningar i häftet (läraren talar och skriver inte samtidigt) 
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- flexibla grupperingar i två olika utrymmen med annan lärare (t.ex. resurslärare, 
teamlärare eller speciallärare) 

- de svagare eleverna utför endast grunduppgifterna 
- de svagare eleverna jobbar parvis med de duktigare 
- studieteknik 
- minnesregler 

 
 
  



 

  63 

 
 
 

Differentiering i realämnen 
Hurudana differentieringsbehov har eleverna i realämnen? 
 

- Arbetsro i klassen ( koncentration) 
- Tillräckligt med utmaningar 
- Att komma igång med arbetet på lektionerna 
- Att förstå uppgifterna 
- Slarv 
- Frånvaro (luckor i inlärningen) 
- Livlighet 
- Läs- och skrivsvårigheter (långsamhet i läsning och svårigheter med 

läsförståelse) 
- Språkliga problem 
- Svårigheter med gestaltning (kartböcker, väderstreck, avstånd, skalan på kartan) 
- Uppmärksamhet 
- Motivation 
- Uppförande 
- Utvärdering 
- Hemläxor, uppgifter 
- Svårigheter att förstå begrepp 
- Svårigheter att greppa helheter 
- Att alla har intressanta uppgifter 

 

På vilka sätt kunde du utreda elevernas differentieringsbehov? 

- Samarbete mellan klassläraren/ämnesläraren och specialläraren 
- Utredning av inlärningsstilarna 
- Att bekanta dig med utredningarna om eleven 
- Iakttagelse av eleven på lektionen 
- Utredning av elevens läs- och skrivförmåga (läsförståelse) 
- Förfrågningar om elevens inlärning av eleven själv (självutvärdering, 

inlärningsstilar, att förbereda sig för prov) 
- Diskussioner med eleven och dess vårdnadshavare 
- Produkter (prov, arbetsböcker, kartövningar) 
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- Vad är det frågan om, inlärning eller motivation? 
- Att bekanta dig med planen för elevens lärande och/eller den individuella planen 
- Utprövning av olika undervisningsmetoder 
- Samarbete med skolgångsbiträdet 
- Iakttagande av elevens arbete under lektionerna extra noggrant 
- Stödundervisning eller undervisning i mindre grupp (man blir mera bekant med 

eleven) 
- Nivåprov  som grund för flexibel gruppering 
- Utredning av bakgrundskunskap (t.ex. mobbning, hemförhållanden) 
- Sociogram 

 

 
Exempel på differentieringens mål i realämnen: 

- jämlikhet 
- minimeringen av läs- och skrivsvårigheternas påverkan 
- klargöra för centrala begrepp 
- motivation 
- användning av elevens inlärningsstil 
- att klara sig i provet 
- att stärka självkänslan 
 

Exempel på differentieringsmetoder: 
- användning av elevens inlärningsstil 
- att klara sig i provet 
- att stärka självkänslan 
- ljudböcker 
- att läsa uppgifterna för eleven 
- att komplettera uppgifterna genom att förklara och rita 
- mind map 
- pararbete där de duktiga jobbar tillsammans med de svaga 
- visuellt stöd 
- klara anteckningar 
- muntlig genomgång 
- frågande undervisning 
- repetitionsuppgifter (olika nivåer) 
- klara uppgifter direkt från texten 
- differentiering i provsituationen (boken som hjälp, att skriva med olika pennor) 
- flexibel gruppering om man har möjlighet till två vuxna i klassen 
- att utföra uppgifterna stegvis, läraren handleder 
- förebyggande stödundervisning (genomgång av begreppen på förhand, 

läsförståelse, studieteknik, bilder som stöd) 
- strukturering av lektionen på tavlan 
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Allan Allmän 
 

  

Orsaker till att Allan är i behov av allmänt stöd: 

- frånvaro på grund av sjukdom 
- problem hemma 
- kunskapsluckor som beror på inlärningen 

STÖDFORM: Stödundervisning 

Tillfälligt stöd 

Processen: 

- diskussion med kolleger, har andra märkt behovet? 
- föräldrarna kontaktas om behovet av stödundervisning 
- klass- eller ämnesläraren sköter stödundervisningen 
- stödundervisning periodvis 

Andra stödformer för Allan: 

- differentiering av undervisningen 
- repetition av ämnesstoffet i klassen 
- pararbete, en duktigare elev jobbar med en svagare elev 
- man lämnar bort en del av uppgifterna i boken 

Om det allmänna stödet inte räcker för Allan görs en pedagogisk bedömning och 
plan för elevens lärande. 
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Ida Intensifierad 
 

 
 

Ida har fått allmänt stöd (berätta hurudant), med stödet räcker inte och stödet 
måste bli mera regelbundet och sålunda intensifierat. 

Processen:   

- Ämnesläraren/Klassläraren tar upp saken på elevvårdsmötet och ärendet 
protokollförs  

- Föräldrarna kontaktas 
- Ämnesläraren/Klassläraren gör en pedagogisk bedömning på ett färdigt 

formulär 
- Elevvårdsgruppen gör ett beslut om intensifierat stöd 
- Utgående från den pedagogiska bedömningen gör 

ämnesläraren/klassläraren en plan för elevens lärande 

Stödformer:  

- Stödundervisning om det finns behov (Klass-/ämnesläraren) 
- Specialundervisning på deltid (Specialläraren) 
- Elevvårdsstöd 
- Biträdestjänster 
- Fortsättningsvis differentiering av undervisningen 

Ida följer fortsättningsvis de allmänna målen. Om och när stoffet skalas, måste 
de allmänna målen uppfyllas.  
Eleven behöver inte ha en diagnos för att få intensifierat stöd. 

Om intensifierat stöd inte räcker görs en pedagogisk utredning och individuell 
plan. 
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Sören Särskild 

 

 
 

Sören har fått allmänt och intensifierat stöd (berätta hurudant), med stödet räcker inte 
att uppnå målen för den allmänna lärokursen med godkänt resultat i läroämnet. Ett 
beslut om särskilt stöd måste göras för Sören.   

Processen:   

- Ämnesläraren/Klassläraren tar upp saken på elevvårdsmötet och ärendet 
protokollförs  

- Föräldrarna kontaktas 
- Ämnesläraren/Klassläraren gör en pedagogisk utredning tillsammans med 

specialläraren på ett färdigt formulär 
- Elevvårdsgruppen gör en rekommendation om påbörjandet av särskilt stöd  
- Ett administrativt beslut om särskilt stöd fattas 
- Utgående från den pedagogiska utredning, som kan kompletteras med en 

psykologisk, medicinsk eller social utredning, gör ämnesläraren/ klassläraren en 
plan för elevens lärande tillsammans med specialläraren  

- Lärokursen i ett läroämne kan inte individualiseras utan ett beslut om 
särskilt stöd. 

Stödformer:  

- Stödundervisning om det finns behov (Klass-/ämnesläraren) 
- Specialundervisning på deltid (Specialläraren) 
- Specialundervisning 
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- Individualisering av lärokursen med individuella mål 
- Elevvårdsstöd 
- Biträdestjänster 
- Fortsättningsvis differentiering av undervisningen 

 

Sören har ett beslut om särskilt stöd. Undervisningen ordnas med beaktande av Sörens 
förutsättningar och den kan bygga på olika långa lärokurser. Individualisering av 
lärokursen i ett läroämne innebär att målnivån bestäms i enlighet med Sörens 
förutsättningar. Målen ska ändå ge eleven tillräckliga utmaningar. De eventuella 
konsekvenser som de individualiserade lärokurserna kan ha för fortsatta studier ska göras 
klart för Sören och vårdnadshavaren.  

 

I beslutet om särskilt stöd bestäms om individualisering av lärokursen. För varje läroämne 
avgörs separat om Sören kan studera ett läroämne enligt den allmänna lärokursen eller 
om lärokursen ska individualiseras. Om det senare finns behov av att utöka eller minska 
antalet läroämnen i vilka Sören studerar enligt individualiserad lärokurs, ska en ny 
pedagogisk utredning göras och utgående från den ett nytt beslut om särskilt stöd fattas.  



 

  70 

Specialundervisning 

 
Åk  1-4 

Det allmänna stödet i åk 1-5 sköts av klasslärarna. Stödundervisning ges vid behov av klassläraren. 

Vårdnadshavarna meddelas alltid om behovet av stödundervisning. Det allmänna stödet innebär mera 

tillfälligt stöd. Allmänt stöd ges också i form av differentiering av undervisningen samt genom flexibla 

grupperingar.  

 

Då det blir fråga om mera intensifierat stöd kommer specialundervisning med i bilden. Årskurserna 1 

– 5 har tillgång till specialundervisning på deltid. På specialundervisningstimmarna tränas bl. a. 

artikulation (r- och s-problematik), läsning och skrivning samt matematik. Speciallärna jobbar som 

kliniklärare samt som kompanjonlärare i klassen. 

 

I början av hösten jobbar specialläraren mycket med de nya ettorna för att kartlägga och bilda sig en 

uppfattning om dem. På våren gör specialläraren läs- och skrivtest samt matematiktest i samtliga 

klasser. Specialläraren ger också pedagogisk handledning till klasslärarna samt ansvarar tillsammans 

med klasslärarna om att det görs upp pedagogiska bedömningar och utredningar för elever som är i 

behov av dem samt planer för elevens lärande och individuella planer. Specialläraren handleder 

skolgångsbiträdet tillsammans med klasslärarna. 

 

I början av höstterminen har skolan ett möte gällande det pedagogiska stödet. Som stöd för detta 

arbete används en blankett, beskrivning av eleven för den pedagogiska stödgruppen, som ifylls av 

klassläraren på förhand. Mötet protokollförs. 

 

Specialläraren deltar vid behov i utvecklingssamtalen och föräldrasamtalen tillsammans med 

klassläraren. I vissa fall då man funderar på nya pedagogiska lösningar kan en kartläggning av redan 

använda stödformer göras i form av en blankett som ifylls tillsammans med klassläraren, 

specialläraren, eleven och vårdnadshavarna. 

 

Åk 5 – 9 
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Specialundervisningen på deltid tas hand om av en speciallärare. Skolan har alltid tagit hand om alla 

elever inom den allmänna undervisningen. Lösningar hittas genom assistenttjänster, anpassning av 

enstaka lärokurser, specialundervisning och stöd i mindre grupper eller individuellt .  

 

Speciallärarens arbete består mycket av att se till att eleverna får den hjälp de behöver, att delta i 

föräldrasamtal och föräldrasamarbete, att vara kompanjonlärare, att ansvara för undervisningen i en 

mindre grupp eller individuellt då eleven inte lyckas tillgodogöra sig undervisningen i klass. Arbetet 

omfattar även många samtal om olika undervisningsarrangemang med ämneslärare och 

klassföreståndare samt yrkesövergripande samarbete. Specialläraren förbereder eventuella 

psykologutredningar samt andra utredningar.  Arbetets innehåll beror helt på elevens behov och kan 

variera allt mellan övningar i sociala färdigheter och motivation och träning av minnesteknik till 

läsförståelse i ett specifikt ämne. Målsättningen är att arbeta med och hitta lösningar till det som sätter 

stopp för elevens vidare utveckling. Klassföreståndarna är en viktig länk i arbetet. Gott samarbete kring 

elevens skolsituation, undervisningens innehåll, prov och prestationer med alla ämneslärare är en 

förutsättning för speciallärarens arbete.  

 

Specialläraren sammanställer tillsammans med klassföreståndaren planer för elevens lärande och 

handleder aktivt och sprider information om olika medel att stödja elevers lärande. Specialläraren 

testar elevers läs-, skriv och läsförståelseförmåga och färdigheter i matematik antingen i hela klasser 

eller med enstaka elever vid behov.   

 

Tester och kartläggningar som används i årskurserna 1-9 (standardiserade) 

• MAKEKO – en kartläggning av de matematiska färdigheterna för åk 1-9 

• DLS – en kartläggning av läs- och ordförståelse, läshastighet och rättstavning för åk 1-6 

• LS – en kartläggning av läs- och ordförståelse, läshastighet och rättstavning för åk 7-IIIG  

• Ida & Filip – en kartläggning av läsförståelse för åk 5  

• Läskedjor: Teckenkedjor – Ordkedjor – Meningskedjor  

• Rmat, matematiktest  

• Lus, lästest 

• Duvan 

• Staffans material 
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Syftet med specialpedagogiska tester och utredningar är att få kunskap om elevens 

è färdighetsnivå 

è inlärningsstil 

è behov av adekvat hjälp 

 

 

SAMARBETE HEM OCH SKOLA 

Vad säger lagen och läroplanen om samarbete mellan hem och 
skola? 

Enligt lagen om grundläggande utbildning ska undervisningen genomföras i samarbete med hemmen. 

Genom samarbetet stöds undervisningen och fostran så att varje elev får undervisning, handledning 

och stöd enligt sin utvecklingsnivå och sina behov. Samarbetet främjar elevernas sunda växande och 

utveckling. Vårdnadshavarnas delaktighet och deras möjlighet att vara med i skolarbetet och utveckla 

det är en central del av skolans verksamhetskultur. Hemmets och skolans fostringssamarbete ökar 

elevens, klassens och hela skolans välbefinnande och trygghet.  

Vårdnadshavaren har det primära ansvaret för sitt barns fostran. Vårdnadshavaren ska också se till att 

läroplikten fullgörs. Enligt lagen om grundläggande utbildning kan läroplikten fullgöras genom att 

eleven deltar i undervisning eller på annat sätt inhämtar de kunskaper som motsvarar den 

grundläggande utbildningens lärokurs. Skolan ska stödja hemmens fostrande uppgift och svara för 

elevens undervisning och fostran i skolan.  

Utbildningsanordnaren ansvarar för att utveckla förutsättningarna för samarbete mellan hem och 

skola. Utgångspunkter för samarbetet är förtroende, jämlikhet och ömsesidig respekt. I samarbetet 

ska familjernas mångfald samt behov av information och stöd beaktas. För ett lyckat samarbete 

förutsätts att skolans personal är aktiv och har personlig kontakt med vårdnadshavarna och att 

kommunikationen i övrigt är mångsidig. Samarbetet mellan hem och skola ska ske såväl på kollektiv 

nivå som på individnivå.  

För att kunna uppfylla sin fostrande uppgift, måste vårdnadshavarna få information om hur deras 

barns lärande och växande framskrider och om eventuell frånvaro. Centrala frågor som gäller 
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undervisningen, till exempel läroplanen, målen för lärandet, lärmiljöer och arbetssätt, stöd för 

lärandet och elevvård, bedömning och betyg samt om val i samband med studierna och om olika 

evenemang under läsåret ska diskuteras med vårdnadshavarna. Det är viktigt med uppmuntrande 

meddelanden som beskriver elevens lärande och utveckling i positiva ordalag. När vårdnadshavarna 

regelbundet får information, kan de för sin del stödja sina barn i deras lärande och skolgång. Särskilt 

viktigt är samarbetet vid övergångarna mellan skolstadierna och vid planering och genomförande av 

stöd för lärande och skolgång. Utöver personliga möten och gruppmöten ska även informations- och 

kommunikationsteknik utnyttjas i samarbetet.  

Vårdnadshavarna ska ges möjligheter att tillsammans med skolans personal och elever bekanta sig 

med skolans vardag och att delta i planeringen, utvärderingen och utvecklingen av målen för skolans 

verksamhet och fostrande arbete. En gemensam diskussion om värderingar lägger grund för ett 

gemensamt fostringsarbete. Samarbetet mellan hem och skola främjar också kontakten 

vårdnadshavarna emellan och lägger grund för föräldraföreningsverksamhet. Nätverk bland 

föräldrarna och gemensamma aktiviteter stärker gemenskapen och stödjer lärarnas och skolans 

arbete.  

 

Hur sköts samarbete mellan Hem och Skola i Svenska samskolan? 

I Svenska samskolan sköts samarbete mellan hem och skola genom att ordna regelbundna 

föräldramöten och utvecklingssamtal. Wilma funktionen fungerar också som en länk mellan 

föräldrarna och skolan. Samskolan har också en föräldraförening Hem och Skola i Tammerfors som 

fungerar som en länk mellan hemmen och skolan. 

 

Samtal 

Föräldramöte 

 

Bilagor: Underlag för olika typer av samtal 
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UNDERLAG FÖR PLANEN FÖRELEVENS LÄRANDE 

 

Elev:      Klass: 

Lärare och ämne: 

 

Hur går det i ditt ämne? 

 

 

 

Exempel på det som går bra: 

 

 

 

Exempel på sådant som eleven har svårt med: 

 

 

 

Hurdant stöd kan hjälpa eleven? 

 

 

 

På vilket sätt kan du stöda eleven? 

 

 

 

Vad tycker du eleven kunde göra själv för att utvecklas i ditt ämne? 
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Hurdant stöd önskar du att eleven skulle få i ditt ämne hemma? 

 

 

 

Vilka övriga personer skulle kunna stöda elevens lärande (t ex klassföreståndare, speciallärare, 
kurator)? Har du önskemål gällande deras arbete? Vad i så fall? Ge konkreta exempel! 

 

 

Fortsatt gärna på baksidan! Tack för svaren! 
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8.2	Krisplan		

 
 
 
 
 

Krisplan för Svenska samskolan i 
Tammerfors 
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Krisplanen är uppdaterad 7.4.2016 

 
Ansvarsperson för planens uppdaterande: Rektor Ronny Holmqvist 

 

Finns tillgänglig på lärarrummens anslagstavlor, skolans server (INFO – KRISPLAN), i 
kansliet. 
 

Viktiga telefonnummer: 
 
ALLMÄNT NÖDNUMMER: 112 
 
Giftinformationscentralen: 09 471977 
Acuta, första hjälpen vid TAYS (telefonväxel): 03 311611 
Brådskande tandvård: 03 56570023  
 

 
Vilken hälsostation eller tandklinik eleverna hör till går enligt hemadress. Personalen på 
hälsostationerna vet vart var och en hör. 
  
Taxi: 01004131 
Gårdskarl Tony Toukoniitty: 050 3231222 
 
Gatuadress till skolan: 
Koulukatu 14, 33200 Tampere 

Skolkansliet tel. 050 4327189 

Barndaghemmets/förskolans kansli tel. 050 3593234 

 

KRISGRUPPEN VID SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS 
 
Till gruppen hör:  
 

1. Rektor Ronny Holmqvist tel. 050 5499449 

2. Vicerektor Henrik Aaltonen tel. 050 5358813 

3. Föreståndare Maria Välimäki tel. 040 5889884 

4. Kurator Tuulikki Lehtonen tel. 040 0464672 

5. Speciallärare Pia Vataja tel. 050 5257265 

6. Speciallärare Maija Siikasmaa tel. 050 3275797 

7. Skolhälsovårdare Anu Montonen tel. 040 8062188 

8. Präst Kim Rantala tel. 050 4648460 

9. Lärarrepresentant Joonas Kotkamaa tel. 040 5138458 

10. Lärarrepresentant Eva-Maria Hagfors-Vuorinen tel. 040 5240707 

 
 

Vid behov inkallas expert 
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Krisplan för oväntade situationer 
 

Målsättningen med krisplanen är att hjälpa elever, personal och föräldrar i krishantering. Alla som 

arbetar i skolan ska känna till planen, vad den innehåller, var den finns och hur den ska användas. 

Planen uppdateras varje läsår, så att kontaktuppgifter och elevlistor är aktuella. 

 

 

Krisgrupp 
 

Krisgruppens uppgifter: 

 

- krisgruppen sammankallas årligen och uppdaterar krisplanen 

- förankra krisplanen hos all personal 

- stötta lärare som har elever som befinner sig i kris 

- utbildning/fortbildning i krishantering 

 

 

Handlingsplan i krissituationer 
 

Olyckans art, omfattning, tid och plats avgör hur planen skall följas. Planen får ses som ett 

utgångsläge.  

 

Under ett vanligt läsår kan följande situationer uppstå:  

 

• en elev, en lärare eller någon annan i personalen avlider eller skadas  

 

• misshandel eller våldtäkt  

 

• dödsfall eller skada i samband med skolutflykt eller klassresa  

 

• brand, explosion, hot, förstörelse eller vandalisering i skolan mm.  

 

• föräldrar eller syskon till elever avlider  

 

• allvarliga olyckor utanför skolan  

 

• allmänna kriser och katastrofer i världen  
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Åtgärder  
 

• Första hjälp av skolans personal  

• Ambulans och polis kontaktas  

• Skolans rektor/föreståndare och 

kansli kontaktas  

• Lärare/annan personal stannar hos 

eleverna  

• Rektor samlar krisgruppen  

• Krisgruppen startar arbetet enligt 

handlingsplanen  

• Vid brand samlas vi klassrumsvis på 

gården 

 

• Krisgruppen informerar andra lärare  

• Krisgruppen kontaktar klassen och 

andra elever och informerar om 

händelsen, erbjuder dem stöd samt 

låter dem samlas i vissa lokaler i 

skolan, där någon från krisgruppen 

finns med  

 

• Ingen får gå hem utan 

vårdnadshavarens samtycke.  

 

 

• Vid dödsfall: flaggan på halv stång.  

• Klargöra när krisgruppens arbete tar 

slut  

• Stöd till involverade lärare  

• Genomgång av dagens händelse  

• Minnesstund i aulan  

• Klassrumssamtal  

• Enskilda och gruppsamtal för särskilt 

involverade elever  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

OMEDELBART 

INOM DE NÄRMASTE TIMMARNA 

INOM DE NÄRMASTE DAGARNA 
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Handlingsplan vid olycka 

 

Om en allvarlig olycka har inträffat ge första hjälp och ring efter en ambulans 112. 

 

Vid mindre olycksfall ges första hjälpen i skolan. Om du skickar en elev till hälsovårdaren skall du om 

möjligt kontrollera att hen är på plats.  

 

Skolhälsovårdare Anu Montonen 

Mottagningstider:  Kl. 8-16 på måndagar, onsdagar och fredagar (under jämna veckor) 

Tel. 040-800 75 71 

E-post: anu.montonen@tampere.fi  

 

Agera så här vid olycksfall som berör elever:  

1. Vid olycksfall kontakta i första hand skolhälsovårdaren om hon är på plats. 

2. Vid behov kontakta vårdnadshavaren.  

3. För läkarvård anlitas Koskiklinikka eller Acuta (även tandolyckor).  

4. Skolans ekonom i kansliet svarar på frågor om ersättningar och försäkringsärenden.  

 

Listor på föräldrars kontaktuppgifter finns i Wilma och i kansliet. 

Vem som skall vara ledsagare, om det inte är vårdnadshavaren, beror på hur brådskande fallet är 

och vilken personal som vid tillfället är i skolan. 

 

Dokumentation 

Obs! Vid ett olycksfall skriv alltid följande upp (blankett: Incidentrapport): 

• namn, klockslag och datum när det hände 

• var det hände och vem som var inblandad eller vittne för olyckan  

• vilken kroppsdel som skadades, t.ex. den högra eller den vänstra armen 



 

  82 

 

Dessa uppgifter ges till skolans kansli. Behövs för olycksfallsanmälan till försäkringsbolaget. 

 

Informationsgången 

De vuxna meddelar i första hand rektorn om det skedda som i sin tur sammankallar krisgruppen. Vid 

behov bestämmer de tillsammans om vidare åtgärder. 

Vid olycksfall, sjukdomsattack eller dödsfall i skolan är den vuxne som är närvarande förpliktigad att 

ge första hjälpen, kalla på ambulans eller polis samt meddela rektorn vad som har hänt. Rektorn eller 

annan utsedd person ansvarar för kontakten till den drabbades anhöriga samt till massmedier. 

I rektorns frånvaro tar vice rektorn rektorns roll och i deras frånvaro den vikarierande rektorn (har 

antecknats i Wilma). Kansliet har information om var rektorn är och vem som vikarierar rektorn.  

Checklista 

• Vem är drabbad? 
• Vad har hänt? 
• Hur har det skett? 
• Vem ska informeras? 
• Vad har vårdnadshavare/anhöriga gett samtycke till att vi berättar? 
• När informeras eleverna? 
• Vilka klasser behöver krishjälp? 
• Vilken info ska gå ut?  
• Behövs det telefonkontakt? 
• Vilken information har gått ut? 
• Vem arrangerar minnesstunden? (sorgelådan finns utanför kansliet)  
• Hur sker uppföljningen?  
• Ska det arrangeras föräldramöten? 
• Behövs det hembesök? 
• Ska meddelande skickas hem? 

Primära 
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Anvisningar och definitioner  
 

Chock och kriser: se bilaga 

Vid tandolyckor 

Ring Acuta och fråga om en tid. Tandskador kräver oftast vård samma dag.   

Ögonskador 

Om någon får främmande ämnen i ögonen skall ögat sköljas länge med ljummet vatten (10 – 20 

minuter).  

Om man misstänker att ögongloben tagit skada krävs ofta vård snabbt. Barnet skall hållas liggande 

med ögonen täckta, eventuellt skall man beställa ambulanstransport 

Dödsfall 

Elev eller personal 

• Vid andrahandsuppgifter, kontrollera alltid sanningshalten! 

• Kontrollera om eleven har syskon i skolan eller i dagis  

• Bestäm vem som skall ha kontakt med hemmet. All information som ges till elever och personal 

ska ske med respekt för familjens önskemål 

• Klassföreståndare och övrig personal tillkallas. Överenskommelse om vilken info som ges ut 

• Information till den berörda klassen ges av klassföreståndaren 

• Klassföreståndaren skall helst inte lämnas ensam utan ha en kollega med sig. Informationen skall 

vara så öppen och konkret som möjligt och eleverna behöver få prata om sina känslor och tankar 

• Glöm inte bästa vännen  

• Beslut om eventuell information till hemmen 

• Planera minnesstund 

• Planera övriga ritualer t.ex. att pryda skolbänken (med blommor, ljus, foto ) skriva dikter 

minnesord o.dyl. 

• Beslut om vem som deltar i begravningen i samråd med de anhöriga 

• Om en elev dör under ett skollov, skall rektorn och krisgruppen förbereda skolstarten under 

lovet. Arrangemangen i skolan planeras till den första dagen 

• Våga också avsluta den synliga sorgen och återgå till rutiner 
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Anhörig till elev 

• Skicka aldrig hem eleven ensam, följ gärna med hem 

• Ge eleven möjlighet att ringa hem eller till någon anhörig 

• Berätta redan i skolan vad som har hänt 

• Om du får veta att en elevs anhörig dött kontakta eleven och diskutera i lugn och ro hur saken 

skall behandlas på skolan 

• Försök få eleven tillbaka till skolan rätt snart - rutiner är viktiga 

 

Exempel på modellbrev: bilaga 

Allvarliga olyckor utanför skolan 

Information till personalen 

• Så snart skolan har fått kännedom om att en olycka har skett meddelas rektorn som i sin tur 

sammankallar skolans krisgrupp. Krisgruppen beslutar om vidare åtgärder. 

• Om hela personalen sammankallas informerar rektorn om det skedda. I fall en olycka har skett 

utanför skolan fattar rektorn beslut om någon skall ge sig i väg till olycksplatsen. 

 

Information till elever och föräldrar 

• Klassföreståndaren samt en annan vuxen om möjligt samlar sin klass för vidare information. De 

tar upp närvaro och noterar hur eleverna mår samt lämnar uppgifter till krisgruppen. 

• Eleverna ges möjlighet att tala om sina tankar och känslor med någon ur krisgruppen. 

• Oroliga föräldrar skall ringa till en av krisgruppen utsedd person. 

• Föräldrar som kommer till skolan hänvisas till ett klassrum där någon som utsetts av krisgruppen 

besvarar föräldrarnas frågor. 

• Vid behov ordnas det ett föräldramöte under någon av de närmaste dagarna. 

 

Övrigt 

Elevernas frånvaro noteras extra noggrant i Wilma dagarna efter en olycka. Under lektionstid 

diskuteras olyckan i klass. De lärare som önskar vänder sig till någon från krisgruppen för att själv få 

stöd samt om möjligt vara två vuxna tillsammans med klassen. Eleverna skall få korrekta upplysningar 

om vad som har hänt. 
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Allmänna kriser och katastrofer i världen 

Information i skolan 

• Rektorn sammankallar krisgruppen som kommer överens om huruvida man bör vidta åtgärder.  

• Lärarna informeras hur man ska förhålla sig till det inträffade. 

• Bra att komma ihåg att rykten oftast är värre än verkligheten. 

 

Information till klasserna 

• Den undervisande läraren diskuterar det inträffade i sina klasser.  

• Läraren ställer frågor och leder samtalen men dominerar dem inte.  

• Läraren kan också säga att han inte vet, inte förstår och känner sig ledsen på samma sätt som 

eleverna.  

• Ett sätt att bearbeta det skedda är att arbeta med bild, uppsats, drama osv 

 

Information till föräldrar 

Vid behov informerar rektorn alla vårdnadshavare om vilka åtgärder skolan vidtagit. 

Rutiner 

Rutiner gör det overkliga verkligt och reducerar fantasier. En minnesstund är ett tillfälle att 

manifestera och uttrycka gruppens sorg. Eleverna samlas för att minnas. I skolan finns det i sorgelådan 

utanför kansliet samlat en vit duk, ljus, ljusstake, tändstickor, blomvas, fotoram, lämplig musik och 

dikter. Planera övriga ritualer t.ex. att pryda pulpeten (med blommor, ljus, foto ) skriva dikter 

minnesord o.dyl. I klassrummet kan det t.ex. finnas blommor och ljus. Man kan ha en tyst minut. 

Flaggan skall vara på halvstång.  

Tyst minut 

• Krisgruppen följer de hänvisningar som ges om en eventuell nationell tyst minut.  

• Tyst minut pålyses av rektorn t.ex. på följande sätt: ”Med anledning av händelsen som inträffade 

den xx pålyser jag en tyst minut. Under den tysta minuten skall alla stå upp och vi tänker på dem 

som drabbats och nu har stor sorg. Den tysta minuten börjar nu… Den tysta minuten är över nu.” 

 

Minnesbord 
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• Om krisgruppen så beslutar kan man iordningsställa ett bord med vit duk, levande ljus, penna 

och minnesbok.  

• Bordet placeras i korridoren utanför lärarrummet  

• Rektorn skriver första meningen, t.ex. ”Vi i Svenska samskolan tänker på er i den stora sorg som 

drabbat er”.  

• Eleverna informeras om minnesbordet och om att de där har möjlighet att uttrycka sin sorg 

genom att skriva sitt namn eller någon hälsning.  

• Eleverna informeras om hur länge boken kommer att finnas framme och att den kommer att 

skickas till de drabbade (om de drabbade är elever skickas boken till skolan, om det är en nation 

till den nationens ambassad i Finland).   

• Skolkuratorn eller någon annan finns tillgänglig för samtal under de närmaste dagarna. 

 

Samtal i klass 

Efter en svår händelse är det bra att genomföra ett strukturerat klassrumssamtal. Samtalet hålls av två 

personer som är kända för eleverna. Reservera ordentligt med tid och gör upp en plan för samtalet.  

 

Inledning 

Redogör för de regler som gäller under samtalet. Ingen måste säga någonting högt i klassen. Den som 

vill får sitta tyst. Var och en talar för sig själv, ingen talar för någon annan. Efteråt skall man inte berätta 

för andra vad som sagts under samtalet. Ingen får kritiseras för hur hen reagerat. 

Det är bra att säga att döden väcker många olika känslor men genom att tala om det fastän det ”gör 

ont” hjälper det en att förstå det som har hänt. 

Fakta 

De vuxna presenterar den information som finns att få om det som hänt. Var och en får berätta om hur 

hen fick höra om det som har hänt. De vuxna kan rätta till felaktigheter och missförstånd. Man kan ta 

upp tidningsurklipp om sådana finns att tillgå eftersom det som står i tidningarna inte alltid stämmer 

överens med vad eleverna hört och sett. 

Reaktioner 

Diskutera de tankar som har uppstått, fråga t.ex. vad som var värst för eleven. Det är viktigt att namnge 

alla sina sinnesintryck. Uppmuntra eleverna att berätta om sina drömmar och rädslor. Man kan också 
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låta eleverna rita eller skriva dikter. Uppmuntra eleverna till att bearbeta sorgen på ett sätt som passar 

dem.  

Information 

Poängtera det normala i elevernas sätt att reagera och ta vara på det som kommit fram under samtalet. 

Informera att det är normalt att känna fruktan, ångest, ilska, hämnd, skam och skuld. Ge råd om hur 

eleverna själva kan gå vidare t.ex. genom att prata med föräldrar eller skriva dagbok. Man kan också 

gå till kyrkogården eller skaffa fram mer information om det som har hänt. Bra att känna till att 

elevernas koncentrationsförmåga eller minne kan påverkas och att det kan fortsätta i veckor eller 

månader.  

Avslutning 

Sammanfatta diskussionen och planera vad som skall hända efteråt. Uppmana eleverna att vid behov 

tala med någon från krisgruppen eller med en annan lärare som de har förtroende för. 

Tänkvärt 

• Rykten är oftast värre än verkligheten 

• Alla som berörs av krisen ska få information   

• Ta hänsyn till elevernas ålder och åsikter 

• Skicka inte hem eleverna tidigare pga. ett dödsfall 

• Rutiner är bra 

• Den som hjälper behöver kanske också själv hjälp 

• Tveka inte med att tillkalla professionell hjälp utifrån (krisarbetare) 

 

 

Planen bör uppdateras vid början av varje läsår.  

Handlingsplanen vid krissituationer skall finnas i varje undervisningsutrymme, i 
lärarrummen, på skolans hemsida, biblioteket, kansliet, hos kuratorn och hos 
hälsovårdaren. 
 

Bilagor (chock, epilepsi m.fl.) 

 

CHOCKTILLSTÅNDETS OLIKA FASER: 

Chockfasen 



 

  88 

Chockfasen kan vara allt från ett ögonblick upp till några dygn. Den är en garanti för att vår förmåga 
att fungera skall bibehållas. Reaktionerna kan vara allt från ett lugnt yttre till förvirring, förtvivlan 
eller hysteriska reaktioner. Även kroppsliga symptom kan förekomma (t.ex. yrsel, illamående, 
darrningar, hjärtklappning och apati). 

 

Reaktionsfasen 

Reaktionsfasen kan pågå upp till ett par månader eller längre. Individen kan inte mera förneka det 
som har hänt utan ett inre försvarssystem mobiliseras. Fasen kan kännetecknas av känslokyla, 
ångest, sårbarhet, sorg, depression, ilska, aggressivitet, isolering, skuld, skam och självförebråelse. 
Även kroppsliga symptom kan förekomma. 

 

Bearbetningsfasen 

Bearbetningsfasen kan pågå upp till ett år eller längre efter det inträffade. Individen går igenom 
traumat och de känslor som är förknippade med det. Man avstår från det som har varit och ger 
sorgen utrymme. Man börjar blicka framåt. Man kan plågas av rastlöshet och är lättirriterad. De 
mänskliga relationerna sätts på prov. 

 

Nyorienteringsfasen 

Den drabbade börjar långsamt acceptera det som har hänt och ser möjligheter i det fortsatta livet. 
Ungdomar klarar för det mesta av att vända sina upplevelser till något positivt i sitt liv. En del kan 
dessvärre bli deprimerade och börja bejaka en destruktiv livsstil för att på så sätt bedöva ångest 
och minnen. Nyorienteringsfasen har ingen avslutning, utan pågår egentligen resten av livet och 
den inbjuder till att stärka självkänslan och se livet med nya ögon. 

 

Sorgereaktioner 

Vanliga reaktioner vid sorg är exempelvis ångest, sömnrubbningar, ledsenhet, vrede, skuldkänslor, 
somatiska reaktioner och minnen av sådant som hänt som ständigt dyker upp. De flesta av dessa 
känslor och reaktioner är legitima om de inte drar ut på tiden alltför länge. Sorg tar tid, måste få 
ta tid och måttet på sorg är den sörjandes eget. 

    

INFORMATION OM EPILEPSI 

Typer av anfall  

Tidigare gick epilepsianfall det under beteckningen "Grand-mal anfall", men numera kallas 
det för ett tonisk-kloniskt anfall. Dessa anfall hör till gruppen "generaliserade anfall". 
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Anfallen innebär ryckningar, stelhet och medvetslöshet och de upplevs ofta mycket 
dramatiskt av omgivningen. Epileptiska anfall kan se helt olika ut hos olika personer. 
Dessutom kan samma person ha flera olika typer av anfall.  

Vid anfall:  

1. Ta det lugnt. Personen har inte ont, lider inte och är inte i livsfara. Anfallet går över av 
sig självt efter 2-3 minuter.  

2. Försök att lägga personen så bekvämt som möjligt, helst i framstupa sidoläge. Lossa på 
plagg som sitter stramt om halsen och midjan, till exempel slips och skärp.  

3. Skydda huvudet mot stötar medan kramperna pågår, lägg något mjukt under.  

4. Sätt ingenting mellan tänderna - det kan ge tandskador.  

5. Försök inte hejda kramperna eller göra upplivningsförsök. Anfallet går över och 
andningen blir normal inom några minuter.  

6. Försök inte ge personen något att dricka, eftersom hen inte kan svälja.  

7. När kramperna har upphört, om inte personen redan ligger i framstupa sidoläge, lägg 
personen på sidan med huvudet lågt, så att saliv och slem kan rinna ur munnen.  

8. Läkarassistans eller transport till sjukhus är bara nödvändigt om personen skadat sig 
eller om anfallet är långvarigt, och om det kommer flera anfall efter varandra, utan att 
personen vaknar dessemellan.  

9. Stanna kvar hos personen tills medvetandet återvänt och hen kan klara sig själv.  

10. Skydda personen mot närgången nyfikenhet. 

 

Information om astma och allergier 

Vid astmaanfall:  

 
Hjälp till genom att uppträda lugnt och metodiskt. Hjälp astmatikern att använda sin 

medicin. Lätta på åtsittande kläder. Om besvären ej går över, personen är svår att få kontakt 

med, sitter framåtlutad och har mycket svårt att andas, ring ambulans. Där har man medicin 

som snabbt häver anfallet. Ring akutmottagningen eller 112 om du är osäker. Se alltid till 

att personen har fria luftvägar. Om astmatikern vill dricka något, ge personen vatten. 

 

Svår allergi 
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Symptom och reaktioner 

Flera typer av allergen så som dam och pollen är luftburna partiklar och orsakar uppkommer 

i områden som är i kontakt med luften, så som ögon, näsa och lungor. Exempel på sådana 

reaktioner är hösnuva, svullna och röda ögon och andningsbesvär. Typiska reaktioner för 

matallergi är magbesvär, så som magont, kräkningar och diare. Det finns många fler typer 

av reaktioner, det är också viktigt att komma ihåg att olika människor reagerar på olika sätt. 

Det är till exempel ovanligt att man får andningsbesvär, men det händer.  

Det finns en viktig typ av reaktion som ännu inte är nämnt här, anafylaktisk chock, den 

allvarligaste typen av reaktion.  

Gör så här vid allergiska reaktioner 

• Den viktigaste åtgärden är att ta bort det ämne, allergenen, som den sjuke exponeras för och 

är allergisk mot.  

• Se till att undvika det som framkallar de allergiska reaktionerna.  

• Var noga med att minimera exponeringen, om du trots allt utsätts för allergenen. Tvätta 

huden, skölj ögonen och vistas inte på den plats som utlöser reaktionerna.  

• Om du vet att du är allergisk mot något är det bäst att ha allergimedicin i beredskap. Det finns 

antihistamintabletter att köpa på apoteket. Hudbesvär kan behandlas med kortisonsalva. Vid 

mycket svår allergi kan läkaren förskriva en adrenalinpenna. Med pennan kan man i 

nödsituationer injicera läkemedlet direkt i underhuden genom kläderna.  

• Ring omgående nödnumret 112 vid svåra allergiska reaktioner. Håll den sjuke under uppsikt 

tills professionell hjälp anländer till platsen. Ring 112 på nytt om tillståndet förändras tydligt.  

Anafylaktisk chock 

Det är den kraftigaste typen av allergi reaktion, och kan ha en dödlig utgång om den inte 

behandlas snabbt och rätt. Vid en anafylaktisk chock påverkas flera organ i kroppen, 

blodkärlen utvidgas och orsakar svullnad i mun och svalg. Blodtrycket faller eftersom 

blodkärlen är utvidgade. Yrsel, svimning och chock an följa och patienten förlorar 

medvetandet. En reaktion som denna kan komma inom ett par minuter men också så sent 

som flera timmar efter det att man utsatts för det allergen man inte tål.  
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För att behandla en anafylaktisk chock ger man adrenalin vilket många allergiker har i from 

av en spruta typ Anapen.     

Information om diabetes 
 
Första hjälpen 

Om sockerhalten i blodet är för lågt får hjärnan inte tillräckligt med näring och man blir till 

sist medvetslös, drabbas av chock. Vid diabetes är det en insulinchock. Insulinchock kan 

bara tillstöta om en diabetiker går på insulinbehandling eller tar tabletter som stimulerar 

insulininsöndringen i bukspottkörteln. 

Oftast uppträder en rad varningstecken, insulinkänningar, innan en insulinchock tillstöter. 

Insulinkänningarna betyder att diabetikerna snabbt ska äta eller dricka något för att 

förhindra ett blodsockerfall. Blodsockerraset kan bero på att en utebliven eller försenad 

måltid (om dosen basalinsulin är stor), för stor insulindos eller för ansträngande 

motion(diabetikern har inte garderat sig med lagom mycket mat eller reducerad insulindos) 

eller på alkoholkonsumtion. Man talar om för lågt blodsocker när blodsockret sjunker under 

4 millimol per liter.  

Vanligen rättar diabetikern själv till situationen men ibland kan det behövas utomstående 

hjälp. Många diabetiker bär ett armband eller ett hänge som visar att de är diabetiker. 

Dessutom har de kortet Jag är diabetiker i portmonnän. Diabetesförbundet tillhandahåller 

ett kostnadsfritt faktablad om första hjälpen.  

Insulinkänningar  

 

Symtomen på fallande blodsocker är individuella, men vanligen förekommer  

• matthet  

• svettningar  

• darrningar  

• blekhet  

• onormalt beteende: irritabilitet, orolighet  

• otydligt tal  

• dimsyn och dubbelseende  
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• raglande gång.  

Akuthjälp vid insulinkänningar  
 
Ge diabetikern något att äta eller dricka som innehåller socker om blodsockret sjunkit för 
lågt men hen är vid medvetande. Någon av följande portioner får blodsockerfallet att 
snabbt stanna upp:  
 

• 4–8 bitar vanligt socker eller fruktsocker (Siripiri®, Dexal®)  
• ett glas juice eller läsk sötad med socker  
• en frukt  
• en glassbägare eller en glasspinne  
• godis  
• en matsked honung, 1–2 matskedar russin.  

Invänta reaktionen i 10–15 minuter. Om maten eller drycken inte hjälper har diabetikern 
drabbats av insulinchock.  

 
Akuthjälp vid insulinchock  

• Ring ambulans.  

• Vänd den medvetslöse på sidan och se till andningsvägarna är fria. Försök med att 

pensla slemhinnorna på insidan av kinderna med sirap eller honung.  

• En glukagonspruta, Glucagen®, är den bästa akuthjälpen. Glucagen® är ett 

 receptbelagt hormonpreparat som finns på apoteket. Det är bra om nära och kära till 

 diabetiker lär sig injicera glukagon.  

• Den drabbade kommer vanligen till sig inom 10–20 minuter efter injektionen. Då 

 behöver personen ytterligare något att äta och dricka som innehåller socker. 

• Ge aldrig en medvetslös person något att äta eller dricka. Risken för kvävning är stor.   

Syraförgiftning (koma)  

 

Syraförgiftning (ketoacidos) utvecklas mycket långsammare än en insulinchock och är 

betydligt ovanligare. Situationen är det motsatta: vid insulinchock är blodsockret för lågt, 

vid syraförgiftning är blodsockret mycket högt.  

Om en typ 1-diaebtiker är utan insulin i mer än ett dygn fortsätter blodsockret att stiga och 

det läcker ut socker och ketoner (syror) i urinen. Insulinbristen resulterar först i 

syraförgiftning och till sist är medvetslöshet, koma, ett faktum. Typiska symtom är 
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syraförgiftning är trötthet, illamående, buksmärta, rödaktig hud, acetonlukt vid utandning, 

djup och kippande andning, i extrema fall sömnighet och medvetanderubbningar och till 

sist medvetslöshet, koma, som är ett livshotande tillstånd och alltid kräver akut sjukhusvård. 

Rean en misstanke om syraförgiftning är orsak nog att ta kontakt med sjukhus eller 

hälsovårdscentral. 

Också vid typ 2-diabetes kan blodsockret någon gång skjuta ordentligt i höjden, men det 

läcker ut bara socker, inte syror, i urinen. Den drabbades tillstånd försämras snabbt och det 

är bäst att uppsöka sjukhusvård så snabbt som möjligt.  

Syraförgiftning tillstöter inte om en diabetiker tar hand om egenvården på rätt sätt. På 

sjukdagar är det viktigt att göra täta kontroller av blodsockret och syror i urinen. Justera 

egenvården efter resultaten. Numera förekommer syraförgiftning och koma mycket sällan. 

Bilaga  

 

Modellbrev 

Brev 1 

Skolan har idag mottagit ett sorgebud. En elev i vår skola har plötsligt omkommit. Vi har 
idag informerat eleverna om det skedda och under lektioner och raster diskuterat det 
inträffade med eleverna. Klasskamrater och lärare känner en stor sorg och det är viktigt 
att prata om det inträffade och minnas en god vän. 
 

Det är viktigt att alla får möjligheten att uttrycka vad de känner om de önskar detta. En 
minnesstund kommer att ordnas i skolan i morgon. Vi tycker det är viktigt att ni där hemma vet 
vad som har hänt. En sådan här händelse väcker många olika reaktioner, tankar och känslor som 
det är viktigt att prata om. I morgon kommer det att finnas tillfälle för de elever som känner sig 
starkt berörda att diskutera med någon ur skolans elevvårdsgrupp. Önskar någon i er familj 
kontakt med någon i skolan så är ni naturligtvis välkomna att kontakta oss. 

 

Krisgruppen vid Svenska samskolan i Tammerfors  

 

Brev 2 

Till (skriv in elevens namn) 
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Du har mottagit ett sorgebud. Alla reagerar individuellt på en sådan situation. Att komma över en 
sådan här händelse kan ta förvånansvärt lång tid. Vanliga känslor kan vara oro, gråt, kroppsligt 
illamående och ängslan. Det är också möjligt att du upplever skuldkänslor och ilska. I sådana här 
situationer är det vanligt med känslor som verkar irrationella och främmande för en själv. Det är 
viktigt att du pratar om de känslor du har, både hemma och med dina vänner. Det är en vanlig 
upplevelse att man känner ett behov av att tala om händelsen eller sina känslor om och om igen. 
I skolan kan du söka stöd av kuratorn eller någon vuxen som du har speciellt förtroende för.  
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lukioiden ja ammattioppilaitsten kriisityön kehittämiseen. 
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Utbildningsstyrelsen: 
http://www.oph.fi/lagar_och_anvisningar/trygghet_och_elevvard/stod_i_krissituationer/krishan
tering_och_uppfoljning_i_skolorna 

Mannerheims barnskyddsförbund: http://www.mll.fi/kasvattajille/ 

Epilepsi: http://www.pfizer.se/default____1755.aspx 

Diabetes: http://www.diabetes.se/Templates/Extension____219.aspx 

Astma: http://www.astmaoallergiforbundet.se/Page.aspx?catid=71&pageid=286 

Första hjälp instruktioner: http://www.redcross.fi/ensiapu/ensiapuohjeet/sv_SE/index/ 

Första hjälpen: http://www.papa.partio.fi/pakki/ohjelma/ryhma/lippukuntaleiri-
2009/ENSIAPU.pdf 

	
	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3	Antimobbningsplan	
 

Trakasserier och mobbning accepteras inte i skolorna. Ingen elev ellervuxen skall bli utsatt för 
negativa handlingar från en eller flera personer. Lagen om grundläggande utbildning förpliktar 
skolorna att i samband med uppgörandet av läroplanen utarbeta en plan för  att skydda 
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elevema mot våld, mobbning  och trakasserier. Utbildningsanordnaren skall verkställa planen 
och övervaka att den iattas och förverkligas  (477/2003, § 29) 
 
Antimobbningsplanen består av två delar: 

- de allmänna åtgärderna, som huvudsakligen är mobbningsförebyggande och som 
riktar sig till alla elever och vuxna i skolan 

- de specifika åtgärderna, som vidtas då mobbning upptäcks och riktar sig speciellt till 
mobbarna och de mobbade i syfte att få slut på mobbningen  

 
Målet med förebyggande arbete är att: 

- värna om barnets fysiska, psykiska och sociala välbefinnande 
- gynna och öka barnets trivsel, utveckling och inlärning i skolan  
- värna, bevaka och skydda gemenskapen mellan elever och lärare samt föräldrarna. 

 

Vad är mobbning? 

Det är mobbning när en eller flera personer upprepade gånger och över en längre tid blir 
utsatta för obehagliga handlingar/trakasserier från en eller flera personer antingen direkt 
genom öppna angrepp eller indirekt genom social isolering eller utfrysning.  

Det är mobbning när dessa obehagliga handlingar upprepar sig minst 2-3 gånger i månaden, 
när de är avsiktliga och riktas mot en relativt försvarslös person. 

Mobbning är inte konflikter och enstaka gräl eller slagsmål. Konflikter och oenighet 
förekommer i all verksamhet som människor deltar i. 

Det finns olika slags mobbning t.ex: 

- Verbal mobbning är alltid direkt mobbning t.ex. att härma, håna, hota verbalt, ge 
öknamn, sprida rykten, skicka fientliga sms, skicka hånfulla eller chockerande 
meddelanden på sociala medier, redigera och sprida fotografier på sociala medier 
såsom Instagram, WhatsApp eller Facebook. 

 

- Fysisk mobbning är alltid direkt mobbning t.ex. att slå, sparka, knuffa, nypa, hålla fast 
någon mot hans/hennes vilja, förstöra egendom, gå i andras pulpeter och väskor, 
trakassera, tafsa.  

 
 
- Psykisk mobbning är alltid indirekt mobbning, t.ex. att ignorera, utesluta, grimasera 

och himla med ögonen, utpressa, såra, vända ryggen till, byta plats t.ex. i matsalen 
och visa aktivt att man inte vill sitta bredvid. 

 

- Social mobbning är att isolera och utfrysa från gemenskapen. Tar barnets sociala 
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bakgrund som grund för utfrysning eller isolering. 
 

Hur arbetar vi i skolan för att stoppa mobbningen? 

I klasserna kartläggs kamratrelationerna t.ex. genom frågeformulär som kan ge information 
om någon elev känner sig utsatt eller utanför. Utgående ifrån informationen samt vid behov 
planerar klassläraren samt elevvårdspersonalen åtgärder. 
 

Allmänna åtgärder: 

Samtliga d.v.s. elever, lärare, övrig skolpersonal och vårdnadshavare är skyldiga att informera 
rektor/föreståndare vid misstanke om mobbning. Rektor ansvarar för att mobbningsfall 
åtgärdas. Vid misstänkt eller konstaterat mobbningsfall sammankallar rektorn ett 
antimobbningsteam som består av klasslärare och/eller klassföreståndare och skolkuratorn. 
 
Mobbningsteamet tar itu med akuta mobbningsfall. Ingen annan i skolan än teamet bör 
behandla akuta mobbningsfall. Alla i skolan måste vara informerade om teamet och dess 
funktion, delge upplysningar åt teamet om misstänkt mobbning och arbeta förebyggande. 

Teamet bestämmer över informationsgången till berörda lärare, föräldrar och inblandade 
elever. 

Skolan har gemensamma trivsel- och ordningsregler som följs av alla, både elever och vuxna. 
Vi har även vänelever som ser till att inga elever blir utstötta eller utfrysta. Under rasterna 
har vi alltid vuxna ute på gården som övervakar. 

Alla deltar i det förebyggande arbetet i skolan. Årskurserna 1 och 4 arbetar med KiVa-lektioner 
och för årskurserna 7-9 anordnas arbetet på mångsidigt sätt.  

Specifika åtgärder: 

Om mobbning förekommer efter att man har tagit allmänna åtgärder arbetar vi enligt följande 
åtgärder: 

1  Den vuxna som först får kännedom om en misstanke om mobbning, tar reda på om 
det är fråga om mobbning eller ej. (Hon/han fyller i sållningsblanketten, blankett 1.) 
Om det inte är mobbning ska klassläraren/klassföreståndaren utreda ärendet och vid 
behov ta kontakt med vårdnadshavarna. 

 

2  Om det är fråga om mobbning hänvisas ärendet till klassläraren/klassföreståndaren, 
kuratorn och rektorn. De vuxna diskuterar först med den mobbade eleven (fyller i 
blankett 2). 

 

3  Omedelbart efter diskussionen med den mobbade eleven diskuterar de vuxna enskilt 
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med de elever som har deltagit i mobbningen, helst under samma dag och efter 
varandra (blankett 3 ifylls). Avsikten är att nå en överenskommelse. 

 

4  Enligt programmet tar man kontakt med vårdnadshavarna efter att 
utredningsdiskussionerna förts. 

 

5  De vuxna för sedan en gruppdiskussion med de elever som har deltagit i mobbningen. 
De inblandade går gemensamt igenom överenskommelserna (blankett 4). 

 

6  En uppföljningsdiskussion förs med den mobbade eleven efter 1-2 veckor (blankett 5). 
 

7  En gemensam uppföljningsdiskussion med den mobbade eleven och mobbarna 
(blankett 6). 

 

8  Om mobbningen inte upphör gör elevvårdsgruppen en bedömning om fortsatta 
åtgärder t ex kontakter med socialmyndigheten eller polis. 

 
Föräldrarna /vårdnadshavarna är ansvariga i det förebyggande arbetet genom att diskutera 
hemma med sitt barn om mobbning. Det är viktigt att all mobbning tas på allvar, att 
vårdnadshavarna samarbetar med skolan och varandra och litar på skolans förmåga att utreda 
fallet, att de informerar skolan på en gång, om man få veta att någon blir mobbad. Hemma 
ska man diskutera om mobbning, även om barnet varken blir mobbad eller mobbar andra. 
Man ska även uppmana barnet att inte delta i mobbningen, att stöda den mobbade eleven 
och att berätta om mobbningen för en vuxen. Föräldrarna har även upplysts om Handbok för 
föräldrar som finns på www.kivaskola.fi -� Föräldrar. Länken till KiVa Skola programmet finns 
på Svenska samskolans hemsida. 

”Tillsammans sätter vi stopp för mobbningen!” 
 

 

 

8.4	Information	om	elevvården	(material	till	hemsidan)	
 

ELEVVÅRD I SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS OCH F!RSKOLAN 
 
Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och 
psykiska hälsa och sociala välbefinnande samt verksamhet som ökar förutsättningarna för 
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dessa. Målet är att skapa en sund, trygg och säker inlärnings- och uppväxtmiljö, att värna om 
den mentala hälsan samt förebygga utslagning och främja välbefinnandet i skolgemenskapen. 
 
Elevvården  
hör till alla som arbetar i förskolan och i Samskolan samt till de myndigheter som ansvarar för 
elevvårdstjänster, genomförs i samarbete med eleven och vårdnadshavaren, innebär både 
kollektivt och individuellt stöd, ska ordnas genom yrkesövergripande samarbete mellan 
bildningsväsenet och stadens social- och hälsovårdsväsende 
 
Elevvårdens uppgift är att: 
 

• som en del av verksamhetskulturen i skolan utveckla en inlärningsmiljö som stödjer 
välbefinnandet och stärker skolgemenskapen 

• främja en positiv interaktion och en atmosfär av omsorg, 
• vid behov ingripa i problemsituationer 
• utveckla, följa upp och utvärdera välbefinnandet i hela skolgemenskapen,  
• följa upp varje elevs helhetsmässiga välbefinnande och att vid behov i samarbete med 

vårdnadshavaren stödja eleven och ingripa i eventuella förändringar i välbefinnandet, 
• sörja för att behov i anslutning till elevens individuella växande, utveckling och hälsa 

beaktas i skolans vardag. 
 
Rektor har ett helhetsansvar för elevvården i skolan.  Arbetet uppdateras årligen i en 
elevvårdsplan. 
 
Elevvårdsarbetet genomförs på två nivåer: 
 
1. Inom en styrgrupp för elevhälsa, som leds av rektorn. Gruppens uppgift är att: 

• planera, styra och utvärdera elevvården i skolan 
• att främja det förebyggande arbetet inom elevvården, då lärande, välmående, hälsa, 

social ansvarskänsla, interaktion, delaktighet, säkerhet och tillgänglighet är i fokus. 
 

   
 
2. Inom individuell elevvård, som omfattar skolhälsovårdstjänster, psykolog- och 
kuratorstjänster som ges eleven samt yrkesövergripande elevvård som gäller en enskild elev. 
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Målsättningen är att följa och främja elevens helhetsmässiga utveckling, hälsa, välmående 
och lärande.  
 
Den individuella elevvården bygger alltid på elevens samtycke och på vårdnadshavarens 
samtycke då elevens mognad och utvecklingsnivå kräver detta. 
 
Eleven, för vilken man har oro hänvisas till elevvårdstjänsterna – enskilt samtal t.ex. med 
skolkuratorn.  
 
Vårdnadshavaren ges information om att eleven hänvisats till elevvårdstjänster. Eleven kan 
vägra anlita elevvårdtjänster. Vid behov sammansätts en expertgrupp i enlighet med 
elevens/vårdnadshavarens samtycke. Expertgruppen kan bestå av lärare, skolhälsovårdare, 
skolpsykolog- och kurator. Gruppen dokumenterar sitt arbete, vilket förs till elevregister. Med 
elevens/vårdnadshavarens specifika skriftliga samtycke kan även andra behövliga 
personer/yrkesgrupper delta. Nödvändig information om ordnandet av elevvård kan 
överföras till ansvarig myndighet.  
 
Dokumentationen av elevvårdsärenden ska behandlas så att sekretessbestämmelserna följs. 
 
Skolkuratorn är skolans socialarbetare. Olika metoder inom socialt arbete används för att 
främja trivsel, trygghet och välbefinnande för alla i skolan. Arbetet sker på olika plan: arbete 
med enskilda elever och deras vårdnadshavare, med grupper av elever, med skolsamfundet 
och i samarbete med andra instanser. Skolkuratorsarbete skall i främsta hand vara ett 
förebyggande arbete som stöder elevens skolgång och på sikt förhindrar utslagning. 
 
Skolhälsovårdaren följer upp den fysiska, psykiska, sociala och intellektuella utvecklingen och 
hälsotillståndet hos eleverna. Verksamheten är i första hand förebyggande och kan delas in 
på följande sätt:  
 

• individinriktad hälso- och sjukvård med årliga hälsogranskningar, som i åk 1, 5 och 8 
är omfattande och innefattar även undersökning av skolläkare  

• miljöinriktad hälsovård med inriktning på sanitära förhållanden och arbetshälsa. 
 
Skolpsykologen gör undersökningar för att klargöra svårigheter med inlärning och 
skolframgång, eller för att få ökad förståelse för elevens mentala hälsa, oroväckande eller 
avvikande beteende. Vid behov hänvisar psykologen vidare för tilläggsutredningar. 
Psykologen kan också konsultera och fungera rådgivande i elevvårdsteamet eller direkt till 
lärare och annan skolpersonal.  
 
Kontaktuppgifter: 
 
Kurator Tuulikki Lehtonen 
torsdagar, vid behov 
kurator@samskolan.fi 
Wilma 
Tjänstetelefon 0509113771 
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Skolhälsovårdare Anu Montonen 
Måndagar, onsdagar (8.15 – c.16) och jämna veckors fredagar (8.15-14) 
Öppen mottagning kl. 10 -11 
anu.montonen@tampere.fi 
Wilma 
Tjänstetelefon 0408062188  
 
Skolpsykolog Anna Lena Bergroth 
En gång i månaden enligt överenskommelse (tiderna finns på anslagstavlan).  
Tidsbokning via speciallärarna. 
 
Skolläkare Juha Vainio 
Varannan onsdagförmiddag, jämna veckor 
Tidsbokning via skolhälsovårdaren 
 
Speciallärare Monica Skuthälla, förskolan 
kansli@barndaghemmet.fi 
 
Speciallärare inom småbarnspedagogik Anna Pörhölä 
anna.porhola@tampere.fi 
 
Speciallärare Pia Vataja, åk 1 - 4 
Måndagar, torsdagar och fredagar 
pia.vataja@samskolan.fi 
Wilma 
 
Speciallärare Maija Siikasmaa, åk 5 – III G 
Alla vardagar 
maija.siikasmaa@gmail.com 
Wilma 
 
 
Stöd för lärande och skolgång 
 
Mångsidig hjälp och mångsidigt stöd i skolarbetet 
Alla barn växer och utvecklas på olika sätt. Också inlärningen är individuell. I skolan kan barnet 
behöva stöd för att kunna utveckla sina egna färdigheter och sitt kunnande på bästa möjliga 
sätt. I fall stödbehov uppkommer, har eleven rätt till stöd enligt tre former. Syftet med de tre 
stödformerna är att stödja eleven i hans eller hennes inlärning i ett så tidigt skede som möjligt 
samt att fortsätta med detta stöd så länge behovet finns.  
 
Allmänt stöd är det stöd som eleven får i klassen för att kunna tillgodogöra sig 
undervisningen. Stödet ges i första hand som differentiering, handledning, stödundervisning 
och specialundervisning på deltid. 
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Intensifierat stöd har en elev rätt till då han eller hon behöver mera regelbundet stöd eller 
flera olika stödformer för att tillgodogöra sig undervisningen. En elevs skolgång stöds då 
genom t.ex. specialundervisning på deltid, differentiering, handledning och stödundervisning. 
Beslutet om intensifierat stöd görs i den yrkesövergripande pedagogiska stödgruppen och 
grundar sig på  en pedagogisk bedömning. Efter beslutet om påbörjandet av intensifierat stöd 
uppgörs en plan för elevens lärande. Denna plan uppgörs i samarbete med vårdnadshavarna. 
 
Om eleven trots dessa stödåtgärder inte når målen enligt den allmänna lärokursen kan eleven 
få särskilt stöd. Beslutet om särskilt stöd görs i den yrkesövergripande pedagogiska 
stödgruppen och grundar sig på en pedagogisk utredning och vid behov ett medicinskt eller 
socialt utlåtande. Vid påbörjandet av särskilt stöd görs ett administrativt beslut. Efter beslutet 
om påbörjandet av särskilt stöd uppgörs en individuell plan för hur undervisningen skall 
ordnas. Denna plan uppgörs I samarbete med vårdnadshavarna. 
 
Stödundervisning 
Stödundervisning ges på initiativ av lärare, elev eller förälder. Syftet med stödundervisningen 
är att förebygga svårigheter och stöda inlärningen, så att eleven inte blir efter i studierna. 
Stödundervisningen ordnas genast i mån av möjlighet då behovet uppstår. 
 
Specialundervisning på deltid 
 
Specialundervisningen är elevcentrerad och grundar sig på elevens stöd- och inlärningsbehov. 
Målet är att tillsammans med eleven hitta de sätt på vilka eleven lär sig bäst och genom 
handledning förbättra elevens förutsättningar för sitt lärande samt stärka elevens självkänsla. 
Specialläraren samarbetar och diskuteras stödbehoven med klass- och ämneslärarna samt 
klassföreståndarna  
 
Specialundervisningen sker genom teamlärarskap i klassen, i en smågrupp eller genom 
individuell handledning. Specialläraren kartlägger regelbundet elevernas läs- och 
skrivfärdigheter och följer upp elevernas matematikfärdigheter med eventuella tester.  
 

9.	Skolskjuts	
 

Svenska samskolan i Tammerfors   
  30.9.2015 
Koulukatu 14 

33200 TAMMERFORS 

www. samskolan.fi 
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Principer för skolskjutsar inom grundläggande utbildningen 

 

1. ALLMÄNNA PRINCIPER 

Lagen om grundläggande utbildning 32 § definierar villkoren för beviljande av skolskjuts: ”En elev i 
grundläggande utbildning eller påbyggnadsundervisning som har längre än fem kilometer till skolan 
har rätt till fri transport. En elev i förskoleundervisning som har längre än fem kilometer från hemmet 
till förskoleundervisningen eller från sådan dagvård som avses i lagen om barndagvård till 
förskoleundervisningen har rätt till fri transport hemifrån direkt till förskoleundervisningen eller från 
dagvården till förskoleundervisningen och från förskoleundervisningen hem eller till dagvården. En elev 
i grundläggande utbildning, påbyggnadsundervisning eller förskoleundervisning har rätt till fri 
transport också när den väg som avses ovan med beaktande av hans eller hennes ålder eller andra 
omständigheter är alltför svår, ansträngande eller farlig. Ett alternativ till fri transport är ett tillräckligt 
understöd för transport eller ledsagande.”  

Fri skolskjuts beviljas barn/elever i förskolan och i klass 1–3 då skolvägen är över 3 km och elever i 
klass 4–9 då skolvägen är över 5 km. Rätt till skolskjuts gäller från hemmet till skolan och från skolan 
hem.  

Med hemmet avses den adress där barn/eleven är mantalsskriven. 

Elever som deltar i eftermiddagsverksamhet (eftis) har inte rätt till skolskjutsförmån från eftis hem.  

2. ORDNANDET AV SKOLSKJUTS 

Styrelsen för Svenska samskolans i Tammerfors upprätthållande r.f. godkänner principerna och 
villkoren för skolskjutsar. Huvudprincipen är att skolskjutsarna ordnas så att de följer de kortaste 
möjliga rutterna och utnyttjar de förmånligaste möjliga fortskaffningsmedlen. Skolskjutsarna ska 
ordnas tryggt, jämlikt, ändamålsenligt och ekonomiskt.  

För att skolskjutsarna skall fungera förutsätter det att eleverna kommer i tid (senast 5 min innan) till 
den överenskomna platsen. Eleven bör vänta på taxin/bussen i 15-20 minuter efter överenskommen 
tid, varefter hen kan återvända hem och ta kontakt med vårdnadshavarna eller skolan. Ifall eleven 
försenas från skolskjutsen, arrangeras ingen ersättande transport. I dessa fall ansvarar 
vårdnadshavarna för transporten.   

Vårdnadshavarna bör meddela åt föraren ifall eleven inte behöver skolskjuts under en viss dag. På 
motsvarande sätt bör föräldrarna meddela åt chauffören ifall elevens transport från skolan arrangeras 
på annat sätt.  

3. SKOLVÄGENS LÄNGD  

När skolvägens längd mäts, beaktas sträckan ”från dörr till dörr”, d.v.s. från hemdörren (platsen där 
vägen på egen gård ansluter sig till allmän eller privat bilväg) till skolporten. Begreppet skolväg 
definieras som den kortaste användbara leden, inklusive cykel- och promenadvägar.   



 

  104 

Rätt till skolskjutsförmån har en barn/elev när skolvägen är: 

• i förskolan och i åk 1-3 över 3 kilometer   
• i åk 4-9 över 5 kilometer   

 

 

4. BEDÖMNING AV HUR SVÅR, ANSTRÄNGANDE OCH FARLIG SKOLVÄGEN ÄR  

Om skolvägen med beaktande av elevens ålder och andra omständigheter är för svår, ansträngande 
eller farlig krävs utlåtande av en expert (läkare, psykolog). Av utlåtandet skall orsaken till 
skolskjutsförmån framgå och ytterligare sättet som skolskjutsen borde skötas på. Dessutom skall det 
framgå för vilken tid experten rekommenderar att skolskjuts ordnas. Ur utlåtandet bör det dessutom 
klart framkomma för vilken tidsperiod den sakkunniga rekommenderar att skolskjutsen skall 
arrangeras 

Om vårdnadshavaren anhåller om skolskjutsförmån p.g.a. att skolvägen anses svår, ansträngande eller 
farlig skall en skild ansökan riktas till rektorn för Svenska samskolan i Tammerfors.  

Enligt ett HFD-avgörande (HFD:2009:103) lyfts bestämmelsen fram enligt vilken barnets 
vårdnadshavare har en skyldighet att trygga barnets välfärd. Utbildningsanordnaren har rätt att välja 
mellan avgiftsfri skoltransport eller understöd för transport eller ledsagande.  

Samskolan svarar inte för separata transport i svåra väderförhållanden eller vid t.ex. strejksituationer. 
I dessa fall är det vårdnadshavarens ansvar att fatta beslut om att skicka iväg barnet till skolan.  

I problemfall tar föraren kontakt med skolan och/eller hemmet.   

I de fall tidtabellerna för skoltransporterna ger upphov till väntetider för eleverna 
före skoldagens början eller efter skoldagens slut ska övervakning ordnas i 
förskolan/skolan. En skolgångshandlederare övervakar barnet/eleven under 
väntetiden. 

Om det kommit till skolans kännedom att det förekommit trakasseri, mobbning eller 
våld 
under skolvägen, ska skolans personal informera vårdnadshavarna till de skyldiga och 
de som utsatts och vid behov stödja vårdnadshavarna i att reda ut det som hänt. 

5. GEMENSAM VÅRDNAD  

Samskolan beviljar skolskjutsförmån till den adress där eleven är mantalsskriven. Högsta 
förvaltningsdomstolen har i ett beslut (HFD 2006:10) bestämt att utbildningsanordnaren inte är skyldig 
att ordna skolskjutsförmån till den vårdnadshavare som bor på en annan adress än den som barnet 
har i befolkningsregistret.  

6. LÄNGDEN PÅ SKOLSRESAN  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Till en elevs dagliga skolresa får åtgå sammanlagt högst 2 timmar 30 minuter. Om eleven fyllt 13 år när 
läsåret börjar får det åtgå högst 3 timmar till skolresan. I tiden ingår också väntetider i skolan. Skolan 
är skyldig att ordna övervakning eller handledd verksamhet under den tid eleven väntar i skolan.  

 

7. TRANSPORTSÄTT 

 I första hand ordnas transport med kollektivtrafikmedel enlig tidtabell. I andra hand används 
specialtransport, dock endast i undantagsfall med taxi. 

8. TRAFIKSÄKERHET   

8.1. ANSVAR  

Samskolan arbetar fortgående för att skolresorna skall vara säkra. Det är önskvärt att vårdnadshavarna 
tillsammans med elever som skall börja skolan och även äldre elever årligen går igenom skolvägen, 
hur man läser tidtabeller och rör sig i trafiken. Användningen av reflexer är mycket viktigt under mörka 
årstider. I första hand är vårdnadshavarna skyldiga att handleda och lära sina barn att röra sig tryggt i 

trafiken. 

Mindre elever bör helst inte cykla till skolan. Eleverna rekommenderas alltid använda cykelhjälm när 
de cyklar. Det är absolut nödvändigt att de också använder reflex under den mörka årstiden. Det är i 
första hand vårdnadshavarnas skyldighet att instruera och lära sina barn hur man rör sig tryggt i 
trafiken.  

Vårdnadshavare till andra elever än de som är berättigade till fri skolskjuts är skyldiga att själva ordna 
sina barns skolskjuts på bästa möjliga sätt. Även vårdnadshavarna till skjutsberättigade elever kan på 
egen bekostnad ordna sina barns skolresor på bättre sätt, om de anser att den basnivå som 
kollektivtrafiken erbjuder inte är tillräcklig. Vårdnadshavarna till de barn som får skolskjuts är 
ansvariga för att barnet tryggt kommer sig från hemmet till fordonet och från fordonet hem. 
Vårdnadshavarna ansvarar för att barnen använder reflex och är ändamålsenligt klädda med tanke på 
väderleken.  

Trafikantens ansvar omfattar transporten av eleven från hemhållplatsen till skolans hållplats och på 
motsvarande sätt från skolans hållplats till hemhållplatsen. För övrigt är eleven på Samskolans ansvar 
under skolresan. 

Ifall det sker en allvarlig trafikolycka med personskador som följd, svarar polisen för 
situationsledningen och informationen. Ifall det sker en lindrigare olycka, är skolan skyldig att 
informera vårdnadshavarna om det skedda.  

8.2. FÖRSÄKRINGAR  

Elevernas skolförsäkring ersätter olyckor som inträffar under egentlig skoltid, i 
eftermiddagsverksamhet som skolan ordnar, vid undervisning, på gymnastiklektioner och sportdagar, 
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raster samt olyckor som inträffar vid deltagande i gemensamma klubbar, idrottsevenemang, utfärder, 
besök på utställningar, muséer, arbetsplatser m.m. som ordnas inom ramen för skolans läroplan. 
Dessutom ersätter försäkringen skador som inträffar under skolresan, förutsatt att resan har följt 
överenskomna riktlinjer. Försäkringen ersätter vårdkostnader som uppkommer vid olycksfall. 
Sakskador ersätts inte.  

 

9. HUR ANSÖKER MAN OM SKOLSKJUTS ELLER ERSÄTTNING?  

Ansökan om att skolresa ordnas eller kostnaderna för skolresa ersätts söks skilt för varje läsår.  

Blanketter för ansökan om skolskjuts fås från skolan, där blanketterna också kan lämnas in. Om 
vårdnadshavaren själv fortgående skjutsar en skjutsberättigad elev i åk 1–3 till skolan, kan ersättning 
enligt billigaste skjutstaxa på anhållan betalas till vårdnadshavaren, om det inte finns kommunalt 
ordnad skjuts.  

Också expertutlåtanden skall varje läsår på nytt lämnas in tillsammans med ansökan. I specialfall, t.ex. 
på basis av hälsoskäl (t.ex. olyckor), kan skjuts ordnas eller ersättas också för kortare tid. 

10. KOLLEKTIVTRAFIK 

För användandet av kollektivtrafik (bussar) sköts i första hand så att kostnadsersättning betalas i form 
av ett busskort för de kostnader som eleverna har då de anlitar den befintliga kollektivtrafiken.  

Busskort fås från Tampereen joukkueliikennes biljettförsäljning (närmare uppgifter på: 
http://joukkoliikenne.tampere.fi). Skolan lämnar uppgifter till TKL över de elever som är berättigade 
till skolskjuts.  
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