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Barn- och elevhälsoplan för
Askim Frölunda Högsbo
Inledning
Alla barn och unga ska kunna gå i förskola och skola där de bor, tillsammans med sina jämnåriga
kamrater. Barn- och elevhälsoarbetet ska bidra till att skapa miljöer som främjar barns och
elevers lärande, utveckling och hälsa. Arbetet ska därför främst vara hälsofrämjande och
förebyggande. Barn- och elevhälsan ska också stödja enskilda barn och elever i deras utveckling
mot utbildningens mål. Arbetet ska präglas av barn- och elevinflytande.
Den här planen beskriver barn- och elevhälsoarbetet i Askim Frölunda Högsbo och är
stadsdelens komplement till Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad. En
del i planen är rutiner som är gemensamma för alla förskolor och skolor. För det främjande och
förebyggande arbetet skapar varje förskola och skola sin egen struktur.
Som ett stöd till pedagoger i det vardagliga arbetet finns Barn- och elevhälsoportalen på
Hjärntorget. Där finns praktiska tips, filmer, litteratur och länkar till samarbetspartners.

Innehåll
Organisering av barn- och elevhälsoarbetet i stadsdelen
Främjande och förebyggande arbete
Välkomsten
Samverkan
Uppföljning och utvärdering
Gemensamma rutiner
- Särskilt stöd för barn i förskolan
- Särskilt stöd för elever i skolan
- Hög skolfrånvaro
- Språk-, läs- och skrivutveckling i förskolan och skolan
- Övergång mellan förskola och förskoleklass.
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Organisering av barn och elevhälsoarbetet i stadsdelen
Förskolorna
Varje förskolechef ingår i ett barnhälsoteam bestående av specialpedagog och psykolog. Vid
behov samverkar teamet med ansvarig BVC sköterska. Förskolechefen sammankallar teamet till
följande möten. Mötesorganisationen kan variera något.

Planeringsmöte

•förskolechef, specialpedagog
•avstämning nuläge
•uppföljning av insatser

Barnkonferens

•arbetslag, förskolechef, specialpedagog
•arbetslagen beskriver sin avdelning och aktuell barngrupp

Barnhälsoteam

•förskolechef, specialpedagog, psykolog, BVC-sköterska vid behov.
•syfte att främja och förebygga
•planering för överlämning till skolan

Skolorna
Varje skola har ett elevhälsoteam, EHT, bestående av specialpedagog, psykolog, kurator,
skolsköterska och skolläkare. Professionerna deltar i olika omfattning på olika skolor. Rektor
leder arbetet. EHT ska arbeta med generella främjande och förebyggande insatser såväl som
individärenden. Rektor ska samråda med elevhälsoteamet vid utredning av särskilt stöd.
Teamet ger även stöd till arbetslag och pedagoger i arbetet med stöd, på grupp och individnivå.

Elevhälsoteamsmöte
varje /varannan vecka

Klasskonferens
en gång per termin

Elevkonferens
vid behov

•rektor och EHT
•Individärenden
•främjande insatser
•förebyggande insatser
•berörda pedagoger, rektor, EHT
•pedagogen beskriver sin klass och aktuellt läge
•planering av främjande och förebyggande insatser
•rektor, förälder, elev, berörd pedagog och berörda professioner från EHT
•planering /uppföljning av ensklid elevs stödbehov
•planering för överlämning till skolan

Specialpedagogiskt team
I stadsdelen finns specialpedagoger organiserade i två team, ett för förskolor och ett för skolor.
Teamen ger stöd i arbetet med inkludering. Insatser i individärenden planeras i samråd med
barn- och elevhälsoteam, elever/barn och vårdnadshavare. Exempel på insatser från teamen är
handledning till pedagoger, arbetslag och elevhälsoteam, stöd vid specialpedagogisk utredning,
individanpassad insats samt fortbildning till personal. Specialpedagogerna finns också
tillgängliga för telefonkonsultation.
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Främjande och förebyggande arbete
Främjande insatser stärker det friska och skapar en miljö som främjar den unges lärande,
utveckling och sociala samspel. Insatserna sker utan förekommen anledning. Förebyggande
insatser fokuserar på risker och försöker förhindra att problem uppkommer genom tidig
upptäckt. Varje förskola och skola ska utforma både främjande och förebyggande insatser. Stöd
i detta arbete finns under flera av rubrikerna i Barn- och elevhälsoportalen.

Välkomsten
Välkomsten Västra Frölunda är en mottagnings, introduktions och pedagogisk kartläggningsfunktion för nyanlända elever mellan 7-16 år i stadsdelarna AFH och V:a Gbg. Välkomsten VF
omfattar även rutiner för mottagande och introduktion för barn i förskola, Öppna förskolan och
förskoleklass. Välkomsten VF fungerar som ett stöd i alla frågor inom området nyanlända barn
och elevers utbildning, mottagande, introduktion, språkutveckling, kultur, identitet och hälsa.

Samverkan
Allt barn- och elevhälsoarbete skall genomföras i samverkan mellan de professioner som krävs.
När skola eller förskola är orolig för ett barn eller en elev kan de kontakta Individ- och
familjeomsorgens mottagningsgrupp för konsultation. Föräldrar kan även själva vända sig till
socialtjänstens Resursenhet för barn och unga för stöd och råd. Alla som arbetar med barn ska
genast anmäla till socialtjänsten om han eller hon misstänker att ett barn far illa eller riskerar
att fara illa. I stadsdelen finns en gemensam rutin för när barn och unga far illa, det sk
Nallekortet.
Västbus är ett samarbete i Västra Götalandsregionen mellan förskola, skola, socialtjänst och
sjukvård kring barn och unga som behöver stöd från flera verksamheter. Enligt Västbus riktlinjer
upprättas en gemensam handlingsplan kring barnet.
SSPF är ett samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och fritid. SSPF har regelbundna möten
som behandlar situationen bland stadsdelens unga och individärenden om vårdnadshavaren
ger tillstånd till detta.
Vid alla tillfällen när ett barn/elev byter klass eller stadium behöver samverkan ske mellan
pedagoger från nya och tidigare enhet i den mån det är möjligt. Syftet är att säkra kontinuitet i
barns/elevers lärande och att tydliggöra eventuella stödbehov med fokus på lösningar och vad
som har fungerat bra. För nyanlända barn och elever är föräldrarna bärare av viktig
information. Särskild rutin finns för övergång från förskola till skola.

Uppföljning och utvärdering
Förskolechefen/rektorn ansvarar för att utvärdera barn- och elevhälsoarbetet en gång om året.
Arbetet ska utvärderas utifrån intentionerna i Skollagen. För skolorna ska även Mål och
riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad användas i utvärderingen.
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Gemensam rutin
Särskilt stöd för barn i förskolan

Åtgärder på gruppnivå
”Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn
som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans
än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna
behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som
möjligt.” (Läroplan för förskolan)

Arbetslaget ansvarar

Checklista Västbus (sid 9)

Välj i första hand åtgärder & anpassningar som inte särskiljer
något barn. Konsultera specialpedagog vid behov.

Handlingsplan upprättas
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver
särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras
speciella behov kräver. Förskolechef ska se till så att sådant
stöd ges.
Stödet ska beskrivas i en handlingsplan. Konsultera
specialpedagog för att identifiera lämpliga stödåtgärder.
Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid
utformningen av de särskilda stödinsatserna.

Utvärdering och uppföljning av Handlingsplan
Vid kontinuerliga uppföljningsmöten görs anpassningar och
förändringar av åtgärder.

Arbetslaget ansvarar

Blankett handlingsplan
Skollagen 8 kap §9

Arbetslaget ansvarar
Blankett handlingsplan

Stöd från Barnhälsoteam
Om åtgärderna i handlingsplanen trots anpassningar inte
fungerar kontaktar pedagogen förskolechef för ytterligare
stödinsatser från Barnhälsoteam. T ex förändringar i miljön,
handledning från specialpedagog eller psykolog.

Förskolechefen ansvarar

Barnhälsoteamet ska bedöma om andra
samarbetspartners behövs, hjälpa till med kontakter och
vid behov kalla till Västbusmöte.
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Gemensam rutin
Särskilt stöd för elever i skolan
Läs mer i Skolverkets skrifter: Stödinsatser i utbildningen och Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd
och åtgärdsprogram. Sidhänvisningar finns nedan i rutinen.

Personalen uppmärksammar att
en elev riskerar att inte utvecklas
i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller mot att nå de kunskapskrav
som minst ska uppnås.

Stödinsatser sid 20, 27
Allmänna råd sid 22

Elevens behov av stöd tillgodoses
genom extra anpassningar.

En utredning av elevens eventuella
behov av särskilt stöd görs.

Blanketter:
Anmälan till rektor
Pedagogisk utredning
Stödinsatser sid 32

Stödinsatser sid 8

Allmänna råd sid 24

Anpassningarna
intensifieras
och anpassas ytterligare.

Stödet är inte tillräckligt. En utredning av
elevens eventuella
behov av särskilt
stöd behövs.

Utredningen visar att eleven är
i behov av särskilt stöd.
Åtgärdsprogram utarbetas

Elevens ges den ledning och
stimulans som alla elever ska få i
den ordinarie undervisningen

Arbetet med åtgärdsprogrammet
genomförs, följs upp och
utvärderas.

Nytt åtgärdsprogram
utarbetas

Arbetet med åtgärdsprogrammet genomförs,
följs upp och utvärderas.

Blanketter:
Beslut att inte utarbeta åtgärdsprogram
Beslut om åtgärdsprogram
Allmänna råd sid 35

Allmänna råd sid 44

Åtgärdsprogrammet
avslutas

Blankett:
Beslut att avsluta
åtgärdsprogram
Allmänna råd sid 46

Eleven ges extra anpassningar, eller den ledning och
stimulans som alla elever ska
få i den ordinarie
undervisningen.
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Gemensam rutin
Hög skolfrånvaro
Hög skolfrånvaro innebär:
 Frånvaro från enstaka lektioner (även upprepade sena ankomster) eller hela skoldagar
som omfattar mer än 10 dagar/termin. Varje skola kan besluta om färre dagar. För skolk
och ströfrånvaro kan riktmärket sättas på 10 tillfällen/termin.
 Upprepad sjukfrånvaro för magont, huvudvärk, oro och liknande symtom
 Så kallad ”skolvägran”, då eleven inte kommer till skolan alls.
Varje skola fördelar ansvaret för de olika uppgifterna i rutinen.
Dag 1-10
Närvarokontroll.
Meddelande till föräldrar dag 1 vid oanmäld frånvaro.
Kontakt med elev, visa omtanke och utforska orsak till frånvaro. Eventuellt hembesök.

Efter 10 dagar frånvaro alt 10 tillfällen ströfrånvaro
Utred och analysera orsaken till frånvaro på individ-, grupp- och organisationsnivå.
Upprätta en handlingsplan i samarbete med hemmet utifrån analysen.
Erbjud kontakt med kurator, specialpedagog eller skolsköterskan. Anmäl till EHT.

Efter 3-4 veckor
Följ upp och justera handlingsplanen:
o
Fungerar insatserna?
o
Hur upplevs insatserna av eleven?
o
Vad ser vi för effekt på frånvaron?
o
Ska vi ändra något?
o
Vad mer kan vi göra?
o
Vem mer kan hjälpa till, t.ex. BUP eller IFO?
o
Upprätta åtgärdsprogram?

Fortsatt uppföljning var fjärde vecka
Arbeta med åtgärder, justeringar och uppföljningar.
Överväg nätverksmöte med övriga professionella. Anpassa kraven.

Vid fortsatt hög frånvaro mer än två månader
Överväg hemundervisning/nätskola.
Överväg anpassad studiegång.
Överväg anmälan till stadsdelens specialpedagogiska team.
Överväg anmälan till socialtjänsten.

6

senast rev 2015-11-11

Gemensam rutin
Språk-, läs- och skrivutveckling i förskolan och skolan
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. En av de viktigaste
grundförutsättningarna för lyckad läs- och skrivutveckling är barnets språkliga förmåga. Det
råder ett starkt samband mellan språklig förmåga och skriftspråk under hela skoltiden. Det är
viktigt att arbeta med språk- läs- och skrivutveckling på ett sätt som tar hänsyn till både elever
med svenska som modersmål och svenska som andraspråk. För de sent anlända eleverna
behöver de olika stegen anpassas.
Tidiga, medvetna insatser är bra för alla men kan ha avgörande betydelse för barn/elever med
språkstörning, språkförsening samt elever, som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter.
Utveckling och utbildning är en kontinuerlig progression, där olika stadier och skolformer länkar
i varandra på ett naturligt sätt. Många gånger är det just dessa övergångar, som blir kritiska
punkter. Denna rutin är en bas, varje skola väljer sedan att utifrån sina behov komplettera
kartläggningen.

Förskola
Språkutvecklande arbete på förskolorna är en central del av den vardagliga verksamheten. Ett medvetet
förhållningssätt inom språkarbete och kommunikation i förskolan blir ett förebyggande arbete, som
underlättar skriftspråksinlärningen och förbereder barnen på ett livslångt lärande.
Förskolans arbetslag samarbetar med det specialpedagogiska teamet och kan även samverka med t ex BVC
och logopedmottagning.

Grundskola
Förskoleklass
Medvetet arbete med elevernas språkutveckling under dagens aktiviteter och i leken, reflekterande
högläsning, arbete med språklig medvetenhet enligt Nya Bornholm (2007) eller liknande.
 September: Screening ”Fonologisk kartläggning” enl. t.ex. Bornholmsmodellen. Testet görs om i maj.
 November. Alla elever gör ”15-veckorsprogrammet” enligt Bornholmsmodellen eller dylikt.
 För elever där utvecklingsbehov uppmärksammats ges riktad träning direkt, enskilt eller i mindre grupp.








Årskurs 1
Målinriktat arbete med läs- och skrivinlärning. Tar sikte på att nå kunskapskraven för årskurs 3.
Skolstart: Individuell kartläggning. Vid låga resultat görs insatser direkt, dessa följs upp kontinuerligt.
Maj: Läsettan, Johansson.
Resultaten delges specialpedagogiskt team AFH.
Screening av läsförståelsen.

Årskurs 2
Fortsatt arbete med läs- och skrivinlärning med sikte på att nå kunskapskraven för årskurs 3.
 Testresultaten från Läsettan följs upp av åtgärder för elever i behov.
 Februari: Screening ordavkodningsförmåga Läskedjor, Jacobsson samt läsförståelse Vilken bild är rätt?
Lundberg.
 Riktade åtgärder fortsätter för elever i behov.
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Årskurs 3
Fortsatt arbete med läs- och skrivinlärning med sikte på att nå kunskapskraven för årskurs 3.
 Oktober: Läskedjor, som ger underlag för fortsatta riktade insatser. Vid behov gör skolan fördjupade läsoch skrivutredningar, eventuellt i samverkan med Specialpedagogisk team AFH. Utredningarna ingår i
underlagen för goda överlämningar till åk 4 och god kvalitet på fortsatta riktade insatser.
www.dyslexiforeningen.se www.kodknackarna.se www.andrasprak.su.se/
 Mars -april: Nationella prov


Årskurs 4
Fortsatt arbete med läs- och skrivinlärning med sikte på att nå kunskapskraven för årskurs 6.
 Screening ordavkodningsförmåga Läskedjor, läsförståelse t ex Ängelholmsprovet ur Diagnostisering av
elever med läs- och skrivsvårigheter, Franzén eller DLS, Järpsten, Nya språket lyfte, Språket på väg.
 Riktade åtgärder fortsätter för elever med behov.
 Uppföljningar av utredningar, alternativt görs fördjupade läs- och skrivutredningar för elever där behovet
synliggjorts.


Årskurs 5
 Fortsatt arbete med läs- och skrivinlärning med sikte på att nå kunskapskraven för årskurs 6.
 Riktade åtgärder fortsätter för elever med behov.
 Uppföljningar av utredningar alternativt görs fördjupade läs- och skrivutredningar för elever vars behov
synliggjorts.


Uppföljning av elever som vid tidigare testning visat behov av särskilda insatser.
Uppföljning
av utredning alternativt görs fördjupad läs- och skrivutredning för elev vars behov synliggjorts.
Årskurs
6
 Fortsatt arbete med läs- och skrivinlärning med sikte på att nå kunskapskraven för årskurs 6.
 Mars - april: nationella prov görs och bildar underlag för fortsatta riktade åtgärder.
 Uppföljningar av utredningar, alternativt görs fördjupade läs- och skrivutredningar för elever vars behov
synliggjorts.


Årskurs 7
Fortsatt arbete med läs- och skrivutveckling med sikte på att nå kunskapskraven för årskurs 9.
 Vid behov görs screening av ordavkodningsförmåga, Läskedjor, läshastighet DLS, stavningsförmåga,
ordförståelse och läsförståelse. Resultaten följs upp av riktade åtgärder.
 Uppföljningar av utredningar alternativt görs fördjupade läs- och skrivutredningar för elever vars behov
synliggjorts.
www.dyslexiforeningen.se


Årskurs 8
Fortsatt arbete med läs- och skrivutveckling med sikte på att nå kunskapskraven för årskurs 9.
 Uppföljningar av utredningar alternativt görs fördjupade läs- och skrivutredningar för elever vars behov
synliggjorts.


Årskurs 9
Fortsatt arbete med läs- och skrivutveckling med sikte på att nå kunskapskraven för årskurs 9.
 Uppföljningar av utredningar alternativt görs fördjupade läs- och skrivutredningar för elever vars behov
synliggjorts.
 Nationella prov
 Utredningar och nationella prov är underlag för goda pedagogiska åtgärder samt inför överlämningar till
gymnasiet.
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Gemensam rutin
Språk-, läs- och skrivutveckling i grundsärskolan
Språkutvecklande arbete sker som en central del av den vardagliga verksamheten. Ett medvetet
förhållningssätt inom språkarbete och kommunikation blir ett förebyggande arbete, som
underlättar skriftspråksinlärningen och förbereder eleverna för ett livslångt lärande.
Eleverna tas emot i grundsärskolan vid skilda tidpunkter. Vid mottagandet får grundsärskolan
information från den pedagogiska utredning, som gjorts i samband med mottagandet.
Eleven är i ständig utveckling och det är av största vikt att kontinuerligt följa upp var eleven
befinner sig i sin språk-, läs- och skrivutveckling.

Inriktning ämnen

Inriktning ämnesområden

”Språk är människans främsta redskap för
att tänka, kommunicera och lära. Genom
språket utvecklar människor sin identitet,
uttrycker känslor och tankar och förstår hur
andra känner och tänker. Att ha ett rikt och
varierat språk är betydelsefullt för att
kunna förstå och verka i ett samhälle där
kulturer, livsåskådningar, generationer och
språk möts.”
(Läroplan för grundsärskolan inriktning
ämnen 2011, sid 111)

”Språk är människans främsta redskap för
att tänka, kommunicera och lära. Genom
kommunikation utvecklar människor sin
identitet, uttrycker känslor och tankar och
förstår hur andra känner och tänker.
Kommunikation ökar förutsättningarna för
delaktighet i vardagen och i samhället.”
(Läroplan för grundsärskolan inriktning
ämnesområden 2011, sid 147)

Under elevens första termin i
grundsärskolan görs en individuell
kartläggning av eleven oavsett i vilken
årskurs eleven börjar. Grundsärskolan
använder utifrån behov t ex följande
screeningmaterial löpande under terminen
för att få ett utgångsläge för vidare
undervisning.
SIT Språkligt Impressivt Test, som visar
elevens förmåga att förstå svenska språket.
TRAS Tidig Registrering Av Språkutveckling,
är ett verktyg för att följa varje enskild elevs
språkliga utveckling. Det gör man genom
att observera och sedan notera
färdigheterna i en språkcirkel. Med TRAS
som metod får man vägledning och
struktur i det pedagogiska arbetet.
Gilla Läsa Skriva observationsschema.
(Skolverket)

Under elevens första termin i
grundsärskolan görs en individuell
kartläggning av eleven oavsett i vilken
årskurs eleven börjar. Grundsärskolan
använder utifrån behov t ex följande
screeningmaterial löpande under terminen
för att få ett utgångsläge för vidare
undervisning.
SIT Språkligt Impressivt Test, som visar
elevens förmåga att förstå svenska språket.
TRAS Tidig Registrering Av Språkutveckling,
är ett verktyg för att följa varje enskild elevs
språkliga utveckling. Det gör man genom
att observera och sedan notera
färdigheterna i en språkcirkel. Med TRAS
som metod får man vägledning och
struktur i det pedagogiska arbetet.
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Årskurs 1-6 inriktning ämnen
Målinriktat arbete med kommunikation, tal
och språk samt läs- och skrivinlärning med
sikte på att nå kunskapskraven i årskurs 6.
Följ varje termin elevens utveckling enligt
TRAS-materialet och/eller Gilla Läsa Skrivamaterialet.
Använd eventuellt läsförståelsetesten
DLS- bas, Vilken bild är rätt? (Lundberg,
2001) eller något från stadsdelens
”Screeningmaterial vid lässtart”.
Dokumentera elevens utveckling och
använd som underlag för IUP.

Årskurs 7-9 inriktning ämnen
Målinriktat arbete med kommunikation, tal
och språk samt läs- och skrivinlärning med
sikte på att nå kunskapskraven i årskurs 9.
Fortsätt att följa elevens utveckling med
Gilla Läsa Skriva- materialet där det är
adekvat. Om eleven kommit längre övergå
till tester för grundskolan, t ex H4,
Ordkedjor, DLS-test mm.
Dokumentera elevens utveckling och
använd som underlag för IUP.

Årskurs 1-9 inriktning ämnesområden
Målinriktat arbete med kommunikation,
tal och språk med sikte på att nå
kunskapskraven för grundläggande
och/eller fördjupade kunskaper i årskurs 9.
Följ varje termin processen mot målen
med hjälp av frågeställningarna i de fyra
stegen i materialet Kunskapsbedömning i
träningsskolan. (Skolverket)
 Kartläggning för att beskriva elevens
utgångsläge.
 Vart ska eleven?
 Var befinner sig eleven i förhållande till
målet?
 Hur arbetar vi för att eleven ska
utvecklas i riktning mot
kunskapskraven?
Som stöd kan man också följa elevens
utveckling genom t ex TRAS-materialet.
Elever som kommit längre i sin
läsutveckling följs upp med Gilla Läsa
Skriva-materialet.
Dokumentera elevens utveckling och
använd som underlag för IUP.
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Gemensam rutin
Övergång från förskola till skola
Varje ledningsteam ska göra en gemensam exakt tidplan.
Sept-nov Förskolechef/specialpedagogen informerar elevhälsochefen om barn som behöver särskild
planering, t.ex. annan skolform. På ledningsteamens möte inför budgetarbetet informerar
förskolechefen rektor att barn med omfattande behov kommer till skolan.

Nov/dec Planeringssekreterare skickar ut information om ansökan via internet till blivande
förskoleklassbarns föräldrar. Förskolorna påminner föräldrarna om ansökan. Planeringssekreteraren
skickar påminnelser vid behov.
Elevhälsochefen informerar fristående förskolor om rutinen för övergång.

Dec/jan
Rektor genomför informationsmöte om förskoleklassen och fritidshemmet för föräldrar.
Förskolechef informerar skolan om hur många barn i området vi behöver ha särskild överlämning
kring. Informationen blir preliminär eftersom skolplaceringen inte är klar. Möte mellan
specialpedagoger på förskola och skola.

Mars/april Varje skola skickar ut erbjudan om skolplacering till föräldrarna.

April
Möte inför klassindelning på skolan med skolans och förskolans förskollärare.
Vid teammöte uppdaterar rektor och förskolechef varandra om aktuellt läge för skolplacering och
för vilka elever som det behövs särskild överlämning kring.
Rektorn kallar föräldrar och förskolechef till möte för särskild överlämning. Rektor kallar även
aktuell personal på sin skola, vid medicinska frågor kallas skolsköterskan.
Därefter gör rektor klassindelning.

April-maj Förskollärarna på förskolan kontaktar skolan för skolbesök som sker i maj. Alla barn och
förskolepersonal hälsar på i skolan vid två tillfällen, andra gången äter de lunch.

Juni – aug Förskolechefen ansvarar för att information och ev. dokumentation lämnas över från
förskolan till skolan om samtycke finns. Gäller alla barn, inte bara barn i behov av särskilt stöd.
Länk till blankett
Sept- okt Specialpedagogerna i skolan bjuder in förskolorna till återkoppling och uppföljning av
skolstarten, utvärdering och dialog.
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