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 Lärare 

 

 Ansvara för undervisning på områdesenheten, utifrån pedagogiska 

planering från hemskolan  

 

 Följa upp och utvärderar IUP och åtgärdsprogram tillsammans 

hemskolans lärare 

 

 Delta i uppföljningsmöte med hemskolan 

 

 Ansvara för upprättande av elevens kartläggning som överlämnas till 

hemskolan när eleven slutar 
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Fritidspedagoger 

  

 Ansvara för elevernas fritidsverksamhet, så att det utvecklas ett 

fritidsintresse som eleven är intresserad av 

 

 Delta och medverka i undervisning vid områdesenheten 

 Delta vid utskolning och påverka lärandemiljön 

 

 Delta i upprättande av elevens kartläggning 

 

 Arbeta med elevens IUP även på loven om eleven har behov 

 

 Delta i uppföljningsmöten med hemskolan 

 

 Coacha eleven t.ex. bussträning, träna eleven att komma med i lekar 

och andra aktiviteter 
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 Familjestödjare 

  

 Ge stöd till elever som inte kan vara med i 

undervisningssituationen 

  

 Delta i uppföljningsmöte med hemskolan 

  

 Påverka utvecklingen av den psykosociala miljön på hemskolan 

tillsammans med personal på hemskolan 

  

 Delta i upprättandet av elevens kartläggning 
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Familjestödjarnas uppdrag i familjearbetet 

  Ge stöd till elev och föräldrar för att eleven ska klara skolan genom 

att: 

 

 Bekräfta och förstärka positiva egenskaper och resurser hos eleven 

och föräldern 

 Stärka eleven och föräldrarna om att det går att påverka sitt eget liv 

och bli delaktiga 

 Stärka eleven och föräldern i sina egna beslut som ger möjlighet att 

påverka i framtiden 

 

 Hjälpa eleven att bli medveten om sitt beteende och förstärka 

positiva beteenden 
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Elevperspektiv 

 De elever som har gått eller går på en områdesenhet (OE) upplever 

att de i högre utsträckning känner trygghet i sin vardag. Eleverna 

upplever att lärarna är engagerade och oftast förklarar på ett bättre 

sätt än på hemskolan. Lärarna har helt enkelt mer tid att förklara det 

som är svårt. Dessutom upplever eleverna att de i högre utsträckning 

kan arbeta i sin takt än tidigare.  

 

 Andra aspekter som lyfts fram i samband med intervjuerna är att 

eleverna lär sig att ta ansvar och ”lär sig att hantera sig själv” och ”jag 

lärde mig att lita på mig själv”.  
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Elevperspektiv 

Dessutom finns ett slags belöningssystem där goda insatser och 

framsteg belönas på olika sätt. 

 

 Flera elever upplever att de kunde mer när de kom tillbaka till 

hemskolan från områdesenheten 

 

 I samband med intervjun framkom även behovet av långsiktighet och 

att inte allt för snabbt börja prata om förändringar. Eleverna lyfte fram 

aspekter såsom tillit och att det faktiskt tar tid att börja lita på någon 

som man aldrig träffat förut.  
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Framgångsfaktorer 

 

 Individnivå: 

 Upprättande av åtgärdsprogram och utvärdering av dessa                   

1 gång/månad 

 Nära samarbete med föräldrar – tydliggör föräldrarnas ansvar 

 Elever i åk 9 – fått en ny chans 

 

 Organisationsnivå: 

 Chefsmöten 1 gång/månad 

 Tvärprofessionell arena 

 Tydliggjort de olika yrkesrollerna 
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Utmaningar 

 Elever med svår neuropsykiatrisk problematik 

 Vi önskar utveckla samarbetet med Bup 

 Hur har hemskolan förberett sig 

 Hemskolans förväntningar på socialtjänsten  

 Hemmasittare 

 Ålderspann 

 Kön 

 Delaktighet om sitt lärande i skolan    

  Skapa förståelse för sitt beteende för sig själv men också för andra  

 Byte av skola – svårt med återskolning 

 Det är många som har synpunkter om vår arena 

  Vi strävar efter en gemensam elevsyn inom vår kommun 
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