Minnesanteckningar kategoriträff specialpedagoger 170504
Erik Bjurström gästade oss och berättade om Lerum Lär NPF och de bidrag man
kan söka för lokala satsningar. Eriks ppt innehåller mer information om riktlinjer
för ansökan. Han informerade också om den satsning som är på gång för
fritidspedagoger inom NPF under läsåret 17/18.
PMO
Camilla Schmidt Gradin har administratörsansvar för logopeder och
specialpedagoger, och behöver er hjälp för att göra elev- och
specialpedagogakterna så bra som möjligt. Tekniska frågor tas dock med Zet up
eller skickas till Camilla som kan ta upp dem i PMO’s admin-grupp. Nya
användare går alltid genom rektor, kontohantering sköts centralt.
Gruppen identifierar att det finns ett stort behov av bikupa eller workshop för fler
olika bitar när det gäller dokumentation:
•

Riktlinjer för vad som skrivs i Unikum respektive PMO. Gemensamt för
kategoriträff, men också sanktioneras centralt.

•

Vad som kan/bör skrivas under specialpedagog- respektive elevakt.

•

Använda samma vokabulär; utredning, kartläggning, bedömning – vad är
vad?

•

Exempel på olika mallar och formulär som fungerar bra.

•

Originaldokument arkiveras även i fortsättningen, önskemål om att det
räcker med digitalt original.

Önskan hos flera att delta i ny utbildning i PMO.
Beslutas att dessa punkter tas upp vid nästa träff igen, 12/9.
Unikum
Gruppen diskuterade att det vore en fördel med mer kommungemensamma
riktlinjer för hur man använder Unikum. Frågor som kom upp var t ex hur man
som specialpedagog stöttar kollegorna i arbetet med Unikum, samt hur man kan
engagera föräldrarna i högre grad. Frågeställning kring vem som tar del av den
information som skrivs i Unikum, överföring till förskoleklass, grundskola t ex.
Det finns behov av att diskutera ytterligare kring formuleringar om barn t ex inför
utvecklingssamtal, liksom att ge och få exempel på när och hur handlingsplaner
skrivs.

Sammanfattning och beslut
Gruppen som arbetade med PMO behövde mer tid för diskussion, vi kommer
därför att vika halva träffen 12/9 för detta. Förslag finns att biblioteket kommer
och berättar kort om Legimus och sin verksamhet. Eftersom både PMO och
Legimus främst vänder sig mot grundskola planerar vi att dela gruppen i förskola
– skola nästa gång.
Föreläsningen i höst kommer att behandla tal- och språkutveckling och
språkstörning.
Kategoriträffar i höst:
– Tisdag 12/9 kl 14-16
– Fredag 20/10 kl 8.30-10.30
– Torsdag 23/11 kl 14-16

