UPPDRAG | uppdragsbeskrivning
Att stötta elever som möter en problematik i gymnasieskolan

NPF och beteendeproblematik
- Att stötta elever som möter en problematik
Fortbildningen lär er att:
-Känna igen de signaler som från eleven är ett rop på hjälp
-Identifiera behoven bakom beteenden
-Att skapa en tydliggörande pedagogik för en fungerande vardag

Om fortbildningen
När vi saknar kunskap och förståelse för elever men NPF så medför det att
vi också saknar strategier för att skapa en fungerande vardag för dessa
elever. Det medför att hela gruppen påverkas och att det får stor effekt på
din arbetssituation. Vi behöver skapa en tillgänglig skola för alla med hjälp
av kunskap och förståelse för vad funktionsvariationer och
beteendeproblematik innebär. Genom att tydliggöra och anpassa elevens
vardag skapar vi de möjligheter som medför en positiv skolgång för eleven.

Målgrupp
Lärare och skolledare.

Innehåll

Utvecklingsprocesser
sätter vi igång
tillsammans!
Vi fortbildar såväl större som
mindre grupper. Målet är att
ni ska få ny kunskap och
möjlighet att utveckla en
gemensam förståelse
tillsammans. Vi arbetar i
process för att utveckla nya
sätt att arbeta på utifrån era
förutsättningar. Våra
fortbildare reser över hela
landet och genomför
fortbildning - under rådande
pandemi genomför vi våren
2021 fortbildning
företrädesvis digitalt.

Hur blir vår skola tillgänglig för elever med olika
funktionsnedsättningar?
När exekutiva funktioner inte fungerar, när svårigheter med minne och
koncentration påverkar elevens lärande så märker du det. Eleven visar upp
sina behov av hjälp i form av olika beteenden som många gånger kan vara
svåra att hantera. Vi lär oss att se bakom dessa beteenden för att förstå
hur vi kan tillrättalägga skolans lärmiljö för att skapa en fungerande vardag
för eleven.
Vad innebär elevernas funktionsvariationer för din undervisning?
Du kommer att möta elever med många olika funktionsvariationer som
innebär både funktionsnedsättningar och styrkor. Du kommer också att
möta elever med flera diagnoser samtidigt vilket ställer stora krav på att
lärmiljön anpassas och görs tillgänglig. Att som elev bli fel bemött under en
längre tid medför stor stress och ångest som i sin tur kan leda till
hemmasittande. Vi delar kunskaper och insikter om olika
funktionsvariationer och hur de påverkar elevens skolgång.
Hur underlättar vi för elever med NPF till en fungerande skolgång?
Genom att använda tydliggörande pedagogik underlättar vi elevens
vardag. Vi hjälper eleven till koncentration, skapar en större motivation och
reducerar den stress som leder till icke önskvärda beteenden hos eleven.
Eleven får svar på de nödvändiga nyckelfrågorna och vi tillämpar en
samarbetsbaserad problemlösning, CPS, samt ett lågaffektivt bemötande.
Vi lär oss fungerande strategier som för eleven kommer att medföra
möjligheter till en fungerande lärmiljö.

Kontakta mig

Tips och verktyg

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om
uppdragsfortbildning.

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion.
Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni
kan använda direkt efter fortbildningen.
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