KATEGORITRÄFF SPECIALPEDAGOGER
14.00-14.45

Lerums biblioteket informerar om Legimus,
sin verksamhet och dyslexiveckan

14.45-15.00

Information och fika

15.00-16.00

Valbart:

-PMO diskussioner, gemensamma riktlinjer. Fortsättning från
föregående möte
-Språkutvecklande arbetssätt i förskolan, möjlighet att tipsa och ta
hjälp av varandra angående material, litteratur och goda exempel från
den egna verksamheten och Klackerups förskola
Nästa träff: Välkomna den 20/10 kl 8:30-10:30

PMO frågor som diskuterades?
•

1. Dubbel dokumentation Unikum och PMO

-Möte som tydliggör vad som skrivs var kommer att hållas av admin-gruppen
•

2. Uppdatera riktlinjerna för elevakten

-Enligt önskemål från er kommer det bl. a stå tydligare att Västbusprotokollen ska
finnas i elevakten
-Övriga önskemål till riktlinjerna? Måste dessa vara lika för alla enheter?
• 3. Fler valmöjligheter när man vill lägga till ”dokument”
-Det ska finnas fler förval, t ex ”anmälan till EHT”.
-Hur vill ha det och vilka förval ni vill ska finnas?
• 4. ”Åtgärd” och ”kontakt” i elevakten är ändrad
-Vad är era åsikter om ändringen?
-Hur skulle det fungera med samma åtgärd och kontakt i specialpedagogakten?

Övriga PMO synpunkter som kom upp:
• Bra att riktlinjer utformas centralt om vad som ska läggas in i PMO.
• Önskvärt att någon specialpedagog är representant i admingruppen.
• Ett förenklat sätt att spara dokument i PMO önskas, mot idag 8-10
klick i olika steg.
• Önskan om att elevakten är den centrala akten, för alla i EHT och
rektorer.
• Önskemål att manual utformas för väsentliga arbetet i PMO.
• Kan vi ha det olika på enheterna för att lägga till dokument?
• Hur ska ÅP och utredningar dokumenteras/sparas i både PMO
och/eller arkiv?
• Enklare sätt att lägga till dokument utan att skanna.
• Vad behövs för att vi ska skanna in dokument direkt ifrån/till PMO?
Något smidigt sätt? Enheterna saknar skanners för att användas för
fler PMO användare.
• Specialpedagog akten används inte så mycket som elevakten.

