Metoder för inkludering
Att skapa en inkluderande undervisning
I en vanlig skolklass finns många elever med behov av extra anpassningar. Ofta finns dessa väl
dokumenterade, men tillämpningen haltar. Att som lärare både genomföra sin planering utifrån
kursplan och hålla koll på att tillgodose alla särskilda behov är ofta en stor utmaning. Vilja finns, men
inte ork och tid.
Denna utbildning ger både praktiska metoder för inkluderingsarbetet och hur extra anpassningar kan
göras till en naturlig del i den pedagogiska planeringen och det vardagliga arbetet i klassrummet. Ni
får också hjälp att skapa rutiner och strukturer för att hålla arbetet levande, som en del av skolans
systematiska kvalitetsarbete.

Tillfälle 1

Tillfälle 2

Analys av elev/barngruppernas behov föreläsning och workshop

Goda exempel - att förvalta
och dela med oss av det
som funkar

Metoder för inkludering föreläsning och workshop

Nya utmaningar - att
systematiskt arbeta vidare

Syfte med fortbildningen
• Skapa samsyn och samagerande bland
skolpersonalen
• Analys av elevernas behov på gruppnivå
• Metoder för inkludering – vilka
anpassningar som fungerar bra på
gruppnivå och hur dessa kan byggas in i
den pedagogiska planeringen
• Göra en gemensam prioritering
• Implementera metoder
• Metod för implementering och uppföljning
– systematiskt kvalitetsarbete
Målgrupp
• Personal i förskola, grundskola och
gymnasium, fritidspersonal, rektorer och
elevhälsa

Metoder för inkludering
• Omfattar 2 halvdagar
• Kan ges som en uppdragsutbildning
• Kostnad: 15 000 kr/halvdag + moms
Reskostnad tillkommer utanför Stockholm
• Anmälan är bindande från och med 30
dagar innan föreläsning/kurs
Föreläsare
Malin Valsö är leg. psykolog, författare och
en uppskattad föreläsare med erfarenhet
från både kommunal skola och friskola. Hon
har arbetar som samordnande skolpsykolog
och kvalitetsutvecklare avseende elevhälsa,
samt inom BUP och habilitering. Malin har
skrivit flera böcker om NPF.

www.elevhalsokonsulterna.se
malin.valso@elevhalsokonsulterna.se

Deltagares omdömen:
• ”Trevligt upplägg med bra tempo!”
– låg- och mellanstadielärare, Helsingborg
•

”Bra feedback på mitt arbete i klassen.
Fått mig många tankeställare kring jag
kan göra anpassningar som gynnar
gruppen framförallt.”
– lågstadielärare Helsingborg

•

”Alla konkreta tips uppskattade!”
– grundskollärare Stockholm

Utvärderingar
• Fortbildningen har gett mig redskap att
bättre hantera min arbetssituation. 7,7/10
• Fortbildningen har gett mig ökad
förståelse för och kunskap om elevers och
gruppers behov.
7,7/10
• Fortbildningen har bidragit till att jag har
utvecklat verktyg/metoder för att bättre
möta elevernas/gruppernas behov. 8,0/10

Alla våra utbildningar är upplevelsebaserade och processorienterade. De bidrar både till
ett ökat kunnande och ett förändrat görande. Vi skräddarsyr utbildningar utifrån era
behov, alla utbildningarna kan till exempel även fås som inspirationsföreläsningar. Det
går utmärkt att kombinera utbildning med uppföljning i form av handledning.
Boka via malin.valso@elevhalsokonsulterna.se. Välkomna!
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