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FÖRBEREDELSE

M ÖTET

Innan mötet kan det vara en

Mötet leds genom olika rundor där alla får möjlighet att i turordning beskriva sin bild

god idé att mottagande skola

utifrån olika frågor. Mötet kan starta utifrån frågeställningen:

förbereder sig genom att:
-

Välja vem som ska
leda mötet

-

Beskriv din bild av elevens skolsituation?

Utse vem som ska

Ytterligare frågor som kan användas som
stöd för att bredda beskrivningarna:

anteckna

I vilka situationer uppstår det du beskriver?

Den som ska leda mötet
behöver ställa frågor som
leder till beskrivningar av
helheter. Frågorna utgör ett
stöd för att samtalet
genomförs med fokus på
sammanhang där olika nivåer
kommer fram. Med stöd i

Beskriv när det fungerar bättre? Vad
händer då? Hur ser det ut runt eleven då?
Vilka uppgifter och aktiviteter fungera väl?
Hur är de utformade?
När du säger att det inte fungerar, vad
händer då?
Vilka resurser finns runt eleven, beskriv hur
de används?

Behovstriangeln kan elevens
skolsituation synliggöras i ett
kontextuellt perspektiv.

Fritt från Partanen (2014)

Vad i kamratrelationer fungerar bra?

Vad tror ni är det viktigaste att ta med sig för att undvika misslyckande utifrån - uppgiften,
lärmiljö, målet?
Hur ser eleven på sin egen skolsituation?
Hur samarbetar ni med hemmet? Vad är deras bild av elevens situation?

ANTECKNINGAR

UPPFÖLJNING

Utse en person att föra

Efter någon veckas arbete behöver

gemensamma anteckningar. Genom

arbetet följas upp. Låt uppföljning bli

det minskar risken att endast

till ett stöd i arbetet framåt genom att

detaljer och svårigheter noteras och

samla skolans undervisande lärare

förs vidare. En fördel är om

och elevhälsans personal och

anteckningar kan göras på en tavla

genomför en nulägesbeskrivning.

synligt för alla närvarande i form av

Det kan med fördel göras med stöd i

en tankekarta. På så vis kommer

överlämningsfrågorna.

flera olika bilder och beskrivnngar
fram.
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