Verktygslåda Supported Education

Mallar
för att Skaffa och Behålla utbildning

Färdighetsinventering
Miljöfärdigheter

Kan göra

Behöver hjälp

Förklaring

Kan göra

Behöver hjälp

Förklaring

Kan göra

Behöver hjälp

Förklaring

Ta sig till skolan
Röra sig på skolan
Använda administrativ service
Ansöka om studiemedel
Välja kurser
Registrera sig på kursen
Akademiska färdigheter
Nyttja resurser (bibliotek,
lärcentrum etc.)
Tydliggöra uppgifter
Hantera tid: schemaläggning
Hantera tid: följa scheman
Ta anteckningar
Avsluta uppgifter
Förbereda prov
Göra prov
Delta på lektioner: ställa frågor
Delta på lektioner: besvara frågor
Delta på lektioner: arbeta i små
grupper (i klassrummet)
Delta på lektioner: arbeta i små
grupper (utanför klassrummet)
Delta på lektioner: hantera inre
distraktioner
Möta lärare och annan personal
Emotionella färdigheter
Hantera känslor
Besvara känslor
Copingstrategier
Hantera feedback

Sociala färdigheter

Kan göra

Behöver hjälp

Förklaring

Kan göra

Behöver hjälp

Förklaring

Kan göra

Behöver hjälp

Förklaring

Möta människor
Småprata
Lyssna
Visa förståelse
Hantera fritid på skolan
Delta i grupper på skolan
Använda skolans sociala miljöer
Sociala aktiviteter
Att klara sig själv
Att ta medicin
Att minnas
Använda stöd
Använda resurser
Tydliggöra gränser
Att bo i studentkorridor
Dela bostad
Koordinera schema med
rumskamrater
Lösa konflikter
Delta i gemensamma boendeansvar
Vara tyst under sena tider

Färdighetsbedömning
Mål när
det gäller
färdigheter

Avgörande
färdigheter


Aktiviteter
och plats

Indikationer

Stöd
Professionell

Deltagare

Utvärdering


Styrkor och utmaningar
Vilka av följande egenskaper/styrkeord tycker du stämmer in på dig idag?
Ta gärna hjälp av en vän/anhörig/klasskompis.

Bra på att
planera

Lätt för att
uttrycka mig

Lär mig
snabbt

Entusiastisk Envis

Flexibel

Företagsam

Försiktig

Hjälpsam

Intressera
d av att
lära sig
nya saker

Kan arbeta
hårt

Kan hantera
motgångar

Kan ta
instruktioner

Lyhörd, bra Metodisk
på att lyssna

Modig

Målmedveten

Noggrann

Nyfiken

Positiv

Praktiskt
lagd

Punktlig

Respektfull

Självständig

Social och
utåtriktad

Spontan

Tålmodig

Tar initiativ

Tillåtande

Tycker om
utmaningar

Undersökande

Uthållig

Vänlig

Lojal

Naturlig

Rättvis

Analytisk

Osjälvisk

Smart

Unik

Bra på att
arbeta på
egen hand

Generös

Känslig

Orädd

Stark

Ärlig

Eftertänksam

Empatisk
– visar
omsorg

Gott själv
förtroende

Klok

Pålitlig

Stresstålig

Ödmjuk

Intelligent

Diskussionsivrig

Har humor

Kreativ

Pigg

Strukturerad

Öppen för
nya idéer

Hänsynsfull

Bra på att
organisera

Beslutsam

Bestämd

Effektiv

Energisk

Har stor
integritet

Händig

Lugn

Bra på att
samarbeta

ATT KLIVA UPP PÅ MORGONEN

Kryssa i de utmaningar som du upplever att du har när du skall kliva upp
på morgonen.
Det här tycker jag är viktigt att jag får stöd att träna på:
Jag kommer i säng sent eller somnar sent och är mycket trött
Jag är orolig för vad som skall hända under dagen
Jag är orolig för att komma för sent till skolan
Min kropp behöver tid för att vakna
Jag störs av ljus
Jag störs av ljud
Jag har svårt att ha kläder på kroppen
Jag har svårt att komma igång
Jag har svårt med omställningen från varm säng till kallt rum
Jag har svårt med omställningen från mörkt rum till tänd lampa
Jag har svårt att veta hur mycket tid allt jag ska göra tar
Jag har svårt att veta i vilken ordning jag ska göra allt.

ATT GÖRA SIG I ORDNING PÅ MORGONEN

Kryssa i de utmaningar som du upplever att du har när du skall göra dig i
ordning på morgonen.
Det här tycker jag är viktigt att jag får stöd att träna på:
Jag vet inte vad jag ska ha på mig för kläder
Det tar lång tid att fixa håret/smink
Det är svårt att veta hur länge jag ska tvätta mig för att bli ren
Det är jobbigt att tvätta håret
Det blir kallt när jag kliver ur duschen

FRUKOST

Kryssa i de utmaningar som du upplever att du har när du skall äta frukost.
Det här tycker jag är viktigt att jag får stöd att träna på:
Att äta med andra
Att bli störd när jag äter
Jag är rädd för att tiden inte ska räcka till, jag känner mig stressad
Jag äter sällan/aldrig frukost
Jag känner mig inte hungrig
Jag blir inte mätt

ATT TA SIG IVÄG TILL SKOLAN

Det här tycker jag är viktigt att jag får stöd att träna på:
Det är jobbigt med förändringar
Det är jobbigt med nya miljöer
Det är svårt att beräkna tiden, hinner jag?
Jag är rädd för att glömma saker såsom nycklar, gympakläder, böcker etc.
Jag har svårt att bedöma tiden, hur lång tid det tar att ta sig till skolan
Jag vet inte vad jag ska göra om något oförutsett händer exempelvis bussen är försenad.
Det är svårt att hitta kläder jag ska ha på mig
Jag blir orolig om någon annan är stressad
Jag kommer inte ihåg vad jag ska ha med mig
Jag hittar inte sakerna jag ska ha med mig
Det är jobbigt att inte veta vad som skall hända i skolan
Det är jobbigt att inte veta hur länge jag ska vara i skolan
Det är jobbigt att inte veta vem som skall hämta på skolan
Om jag är försenad blir jag orolig att någon blir arg om jag inte kommer i tid
Jag har svårt att se syftet att gå till skolan

LEKTIONER PÅ FÖRMIDDAGEN

Kryssa i de utmaningar som du upplever att du har när du har lektioner
på förmiddagen.
Det här tycker jag är viktigt att jag får stöd att träna på:
Jag förstår inte vad jag skall göra
Jag vet inte hur länge jag skall göra något
Jag kommer inte igång med det jag skall göra
Jag kommer inte ihåg vad jag skall göra
Jag glömmer bort att arbeta och sitter ofta och dagdrömmer
Jag gör ofta fel
Jag kommer ofta för sent
Det är för mycket ljud som stör
Jag hör inte vad läraren säger
Det är för många lukter som stör
Jag tycker inte om när någon tar i mig
Jag känner mig orolig
Det är svårt att sitta still
Jag blir ofta arg
Jag känner mig misslyckad
Jag är trött
Jag kan inte koncentrera mig
Jag tycker inte om förändringar, jag vill veta innan något ändras
Jag har inga kompisar
Jag känner mig utanför

IDROTT

Kryssa i de utmaningar som du upplever att du har när du har idrott.
Det här tycker jag är viktigt att jag får stöd att träna på:

Det är jobbigt att byta om tillsammans med andra
Jag har inga fina träningskläder
Det är svårt att göra saker tillsammans med andra
Det är svårt att vänta på min tur
Det är svårt att förstå vilka regler som gäller
Det är jobbigt när något ändras
Jag vill veta precis vad som skall hända
Jag tycker det är jobbigt när det är rörigt omkring mig
Jag har svårt att uppfatta instruktioner
Jag har svårt med röriga lokaler
Jag har svårt med ljud
Jag har svårt med lukter
Jag känner mig klumpig
Jag blir helt slut av att ha idrott
Det är jobbigt att duscha tillsammans med andra

SKOLMATSAL

Kryssa i de utmaningar som du upplever att du har när du är i matsalen.
Det här tycker jag är viktigt att jag får stöd att träna på:
Det är svårt att äta med andra
Jag blir störd när jag äter
Jag kan inte äta och prata samtidigt
Jag har svårt med smaker och konsistenser
Jag har svårt att vänta på min tur, exempelvis stå i kö
Jag störs av ljud
Jag störs av lukter
Jag är inte hungrig
Jag står inte ut att någon annan sätter sig på min plats
Jag har svårt att sitta still
Jag sitter obekvämt
Jag har svårt att veta när jag är mätt
Jag tycker maten smakar för lite
Jag tycker maten smakar för starkt
Jag har svårt med vissa konsistenser
Jag vet inte vad som är lagom mycket att äta
Jag känner mig observerad när jag äter
Jag är orolig för att jag inte kommer ha några klasskompisar att sitta bredvid i matsalen

RAST

Kryssa i de utmaningar som du upplever att du har när du har rast.
Det här tycker jag är viktigt att jag får stöd att träna på:
Jag vet inte när jag måste gå för att hinna till lektionen
Jag kommer alltid försent till lektionen
Jag vet inte vad jag skall göra
Jag vet inte vad jag hinner göra på rasten
Jag vet inte hur jag skall fråga andra om att få vara med
Jag vet inte vad jag skall prata om med de andra
Jag har inga kompisar
Jag brukar bli osams med kompisarna
Det är så rörigt ute på skolgården
Jag träffar ofta andra kompisar från andra klasser som gör att jag kommer för sent
Jag är rädd för att det inte finns någon vuxen i närheten
Jag störs av ljud
Jag störs av lukter
Det är svårt att göra saker tillsammans med andra

STRESSFAKTORER

Kryssa i faktorer som påverkar din stress.
Det här tycker jag är viktigt att jag får stöd att träna på:
Att inte veta vad som skall hända
Att inte veta vad jag skall göra
Att inte veta vad som förväntas av mig
Att behöva vänta
Höga ljud
Starkt ljus
Stora folksamlingar
Nya människor
Att prata med människor jag inte känner
Att få frågor jag inte kan svara på
Plötsliga förändringar
Raster
Skolmatsalen
Att förlora när jag spelar spel
Nya obekanta miljöer
Att inte bli förstådd
Att avsluta för att jag måste göra något annat
Att jag vill vara med överallt
Att inte ha koll på tiden

NÄR JAG BLIR STRESSAD BLIR JAG LUGNARE AV ATT:

Vilka strategier hjälper dig? Sätt kryss i rutan framför texten.
Vilka bör användas vid andra tillfällen? Sätt kryss i rutan bakom texten.
Gå undan och vara för mig själv
Spela spel på dator/mobilen/ipad
Få ägna mig åt mitt specialintresse
Att lyssna på musik
Få massage
Läsa en bok
Gå ut och springa/promenera
Titta på film/serier
Umgås med andra

LEKTIONER PÅ EFTERMIDDAGEN

Kryssa i de utmaningar som du upplever att du har när du har lektioner
på eftermiddagen.
Det här tycker jag är viktigt att jag får stöd att träna på:
Jag förstår inte vad jag skall göra
Jag vet inte hur länge jag skall göra något
Jag kommer inte igång med det jag skall göra
Jag kommer inte ihåg vad jag skall göra
Jag glömmer bort att arbeta och sitter ofta och dagdrömmer
Jag gör ofta fel
Jag kommer ofta för sent
Det är för mycket ljud som stör
Jag hör inte vad läraren säger
Det är för många lukter som stör
Jag tycker inte om när någon tar i mig
Jag känner mig orolig
Det är svårt att sitta still
Jag blir ofta arg
Jag känner mig misslyckad
Jag är trött
Jag kan inte koncentrera mig
Jag tycker inte om förändringar, jag vill veta innan något ändras
Jag har inga kompisar
Jag känner mig utanför

NÄR DU KOMMER HEM FRÅN SKOLAN

Kryssa i de utmaningar som du upplever att du har när du kommer hem
från skolan.
Det här tycker jag är viktigt att jag får stöd att träna på:
Det är jobbigt att komma från en miljö till en annan
Det är jobbigt att inte veta vilka som är hemma
Det har varit jobbigt i skolan
Jag känner mig ensam
Jag vill bara vara ifred
Jag minns inte vad jag har gjort i skolan
Jag vet inte vad jag skall göra när jag är hemma
Det är jobbigt att inte veta när jag skall göra läxorna
Jag har alltid jätte mycket att göra när jag kommer hem

LÄXLÄSNING

Kryssa i de utmaningar som du upplever att du har gällande läxläsning.
Det här tycker jag är viktigt att jag får stöd att träna på:
Jag har glömt mina böcker eller läxan i skolan
Jag vet inte vad jag ska göra
Jag förstår inte instruktionerna
Jag vet inte hur länge jag ska arbeta
Jag har svårt att koncentrera mig
Jag blir lätt störd
Jag förstår inte det jag läser
Jag fastnar i detaljer
Jag är för trött. Mina krafter räcker inte till
Jag hittar ingen bra plats att sitta på
Jag hittar inte någon penna, block eller annat jag behöver
Jag har svårt att be om hjälp
Jag har svårt att ställa frågor för att få mer information
Jag har svårt att ta emot hjälp
Jag har svårt att skriva för hand
Jag har svårt att veta hur mycket jag ska skriva
Jag förstår inte varför jag ska göra läxan
Jag har ingen hemma som kan hjälpa mig med läxan

EGEN TID

Kryssa i de utmaningar som du upplever att du har gällande din egen tid.
Det här tycker jag är viktigt att jag får stöd att träna på:
Jag har svårt att sysselsätta mig själv
Jag vet inte vad jag kan göra
Jag vet inte hur jag ska göra när jag får en idé
Jag kommer inte igång med någonting
Jag kan inte avsluta när jag kommit igång
Jag tycker att det är svårt att prova något nytt
Jag har svårt att be om hjälp
Jag har svårt att ta emot hjälp
Jag tycker att det är för mycket ljud runt omkring som stör
Jag störs hela tiden av annat
Jag hittar inte de saker som jag vill ha
Jag blir arg när det inte blir som jag har tänkt
Jag blir fast i det jag håller på med och kommer inte vidare
Jag vet inte hur lång tid jag har på mig att göra något
Jag har ingen att göra saker med

KVÄLLSRUTINER/KOMMA I SÄNG

Kryssa i de utmaningar som du upplever att du har gällande kvällsrutiner.
Det här tycker jag är viktigt att jag får stöd att träna på:
Jag har så mycket tankar så jag kan inte somna
Tänker på allt som hänt under dagen
Det är jobbigt att inte veta vad som ska hända imorgon
Det är jobbigt att försöka komma ihåg vad jag ska ha med mig
Jag är orolig inför läxor/prov
Jag är orolig för att jag sagt eller gjort något dumt
Jag störs av ljud
Det är för varmt
Det är för kallt
Jag kan inte slappna av och varva ner
Jag är rädd för att sova
Jag kan inte blunda
Jag kan inte sova med släckt lampa
Det luktar konstigt i rummet
Jag är inte trött
Jag har svårt att avsluta och kommer inte i säng
Jag håller på med telefonen/datorn under
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Behövs
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Tillgängliga

Förklaring

Lärare
SEd-coach
Kurskamrat
Syskon
Vän
Studievägledare
Föräldrar
Släkt
Kurator
Psykolog
Administratör
Peer support-grupp
Speciallärare
Specialpedagog
Elevassistent
Rektor
Läxhjälp-personal
Skolsköterska
Platser
Öppet lärandecenter
Förening (idrott, hälsa etc.)
Bibliotek
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Möten
Diskussion
Rollspel
Raster
Coaching
Studieteknik
Stresshantering
Schemalägga tid
Hämta information från
internet
Tydliggöra instruktioner
Saker
Miniräknare
Kurslitteratur
Anteckningsblock
Studiemedel
Dator
Studiestöd
Diktafon
Skrivbord
Alarmklocka
Påminnelse-app
Dricka
Resekostnader

Resursbedömningstabell
Nödvändig resurs

Resursanvändning
eller stöd

Tillgänglighet
Behövd

Nuvarande

Alternativ resurs

