Lärande
Enheten för Elevhälsa och Utveckling

Sammanfattning PMO-diskussion
Kategoriträff 180418

Specialpedagogakten:
Många av specialpedagogerna upplever specialpedagogakten i PMO som
överflödig, så som den ser ut i sin nuvarande form. Det räcker med
elevakten anser de. Diskussion om mängden information i elevakten, att
det inte ska stå för mycket där eftersom den då riskerar att förlora sin
lättöverskådlighet. Alternativ kan vara att lägga längre anteckningar som
ett dokument istället, då tar det inte så mycket plats i översikten.



Effektiv användning av PMO:
Gruppen delger varandra olika sätt
som dokumentation kan effektiviseras,
t ex gruppanteckningar i
klassadministration istället för på varje
enskild elev som deltar.
Skolsköterskan på gymnasiet är
kunnig i liknande frågor, gruppen
önskar bjuda in henne tillsammans
med specialpedagog.



Gemensamma riktlinjer:
Arbetet med att uppdatera riktlinjerna för PMO fortsätter i admin-gruppen
(som idag består av en psykolog, två skolsköterskor, en kurator och en
logoped, ingen rektor eller specialpedagog, vilket vore önskvärt). Oavsett
dessa riktlinjer känner gruppen behov av att hålla en enhetlighet för hur
kommunens specialpedagoger använder PMO.
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Dokumenthantering:
Frågan om man kan strimla pappersoriginal efter att dessa skannats in i
PMO kom upp. Läget är oklart. På intranätet finns
dokumenthanteringsplanen från 2013, dock utlagd i november 2017:
http://intranet/gemensamma/dokument/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sour
cedoc={222A38B5-BC84-4440-BFB55DB6A5D8F852}&file=Dokumenthanteringsplan%202013.xls&action=d
efault&DefaultItemOpen=1
Mer information omkring vad som gäller här är önskvärd. Undertecknad
åtar sig att ta reda på mer, alternativt att kategoriträffen kan bjuda in
kommunjurist för att få klarhet.



Kategoriträffen framförde att det är önskvärt att:
o fortsätta PMO-diskussioner
o bjuda in kommunjurist
o bjuda in skolsköterska och specialpedagog från gymnasiet
o specialpedagog finns med i admin-gruppen
o riktlinjerna tydliggörs, men att det också finns konsensus i gruppen
gällande annan hantering av dokument t ex

