
Blommensbergsskolan 
- här är extra anpassningar vardag



Vilka är vi som pratar

Helena Forsell, Rektor

Maria Rosell , Bitr rektor



Blommensbergsskolan

STARTADE 1998 – med kulturprofil.

 KOMMUNAL GRUNDSKOLA

•ÅRSKURS 6-9

•600 ELEVER



Vad ska vi prata om?

 Hur vi arbetar för att leva upp till " elevens bästa i fokus" och vår 

ambition att vara den bästa skolan för de elever vi har.

 Hur vi skapat en organisation där vi har nära till beslut.

 Konkret exempel från vår verksamhet för att belysa hur vi arbetar.



Elevens bästa i 

fokus
HUR ARBETAR VI?



Elevens bästa i fokus

Kunskap

TemaKultur



Vår skolkultur

Kunskap

KulturTema

Trygghet

Trivsel

Tillit



Temaklipp

BLOMMENSDAGEN 2019

DANS WORKSHOP

https://www.facebook.com/blommensberg/videos/vb.133895079999811/275233683256341/?type=2&theater


Dags för lite rörelse

 Korsdans

https://www.youtube.com/watch?v=-QICNiDUY8o


Nära till beslut
HUR SER VÅR ORGANISATION UT?
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Ett konkret exempel
HUR ARBETAR VI MED ATT FRÄMJA SKOLNÄRVARO SAMT FÖREBYGGA OCH 

ÅTGÄRDA LÅNG OCH OFRIVILLIG SKOLFRÅNVARO?



Att främja skolnärvaro

 Faktorer som 

främjar skolnärvaro:

 -Trygghet

 -Delaktighet

 -Goda lärmiljöer

 -Organisatorisk medvetenhet

 Hur gör vi?

 "Elevens bästa i centrum"

 "Nära till beslut"



Att förebygga långvarig och ofrivillig 
skolfrånvaro

 Tydliga rutiner för att identifiera och följa upp elever i 

riskzonen.

 Samtal med eleven och tidig kontakt med 

vårdnadshavarna. - Nyfiket och öppet förhållningssätt.

 Snabba insatser med tät uppföljning redan på ett tidigt 

stadium.



Att arbeta åtgärdande vid 
långvarig och ofrivillig skolfrånvaro

Stor bredd i verktygslådan:

 Anpassat schema – minska stressen 
och skala ner för att lyckas

 Stöd av elevassistent eller 
speciallärare i klass

 Andrummen ute i Gula villan

 Tät dialog med eleven och 
vårdnadshavarna

 Skapa hopp – Koppla på SYV

 Samverka med andra aktörer 
(socialtjänsten, BUP) 

 Särskilda undervisningsgruppen – en 
väg tillbaka

 Noel

https://urplay.se/program/207747-superungar-liam


Fallgropar

 Att man väntar för länge med att se eleven 

 Att man går för fort fram.

 Att man glömmer kartlägga och analysera inför större 

beslut.

 Att man inte är uthållig i insatserna – bakslag ingår i 

paketet.

 Att man låter sig påverkas av att samarbetet med 

externa parter inte fungerar.



Framgångsfaktorer - Eleven

 Var nyfiken och fråga

 Anpassat schema – hitta en nivå där eleven kan lyckas.

 Återhämtning under dagen

 En trygg vuxen

 Regelbundna rutiner och Förutsägbarhet

 Se över matsituationen



Framgångsfaktorer - vuxna

 Tätt samarbete 

 Visa empati inför vårdnadshavarnas situation.

 Fråga hur nätverket kring vårdnadshavarna ser ut.

 Var sparsam med mötestider

 Åtgärderna får ta tid – Vi tar ansvar för skolan

 Prata om flera möjliga steg innan ni tar dem – skapa 

förberedelse även för de vuxna

 Samverka med andra aktörer - SIP



Tack för att

ni lyssnat!

 Skolstart

https://www.facebook.com/blommensberg/videos/428560074415482/?hc_ref=ARS515tpKRqzmsr_OggP6bZWscx5vEPt0TWPDPigs8zgOKDVnWvCb8368nV6Z26xb48&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARDI0C5fIP6cYctnoeDU8piXyxP6YpP6-ZBlozpg5yEzVQXsrWEh44F1ICujA4XjY1FtEnO2k8uyqBW_eufa2XDGxWhNecMLUUkFszzRZw6WeeV2qW-Hixcf7OkkoQACv5cPcpIKunnBxnyQIRf1K8i2ZBE1-vk3GagMLYW1tSUDZcujZovjBt5lQ2Z6UG435Evetfn5HGkNkgcqPYw9eoKlUKLtxX-hFADRQgw_W1BVQIk2EuzVEjb16Rk4hiQak0BUY_tPbwrRm7_TdpqhNlHWdSfWR6F9t59AhWE_ZDy4dBQsL-mnD5RVT4Gh9gtM5NXLCsFq0CLHy9hwz5AmIcTfbnmpkyoqGC-7hA&__tn__=kC-R

