Kompetensutveckling för elevassistenter
Skolans uppdrag och elevassistentens roll, NPF och bemötande
Som elevassistent ska man oftast finnas till för de elever som har störst behov av stöd i skolvardagen.
Många av dessa elever har inlärningssvårigheter och neuropsykiatriska funktionstillstånd (NPF). För
att kunna utföra sitt uppdrag, ge eleverna rätt stöd och bemötande och samarbeta med lärarna
behöver elevassistenterna ha kunskap om skolans uppdrag och se sin egen roll i den. De behöver
också kunskap om elevernas annorlunda fungerande och praktiska verktyg för hur de kan bemöta
dessa elever och hantera eventuella utmaningar som uppstår i vardagen.
Denna utbildning inleds med en kort genomgång av skolans uppdrag utifrån Lgr 11 och andra
väsentliga styrdokument. Fortbildningen fokuserar på hur hjärnan jobbar och ibland kan fungera
annorlunda och vilka konsekvenser det får i vardagen. Praktiska metoder och strategier som kognitivt
stöd och lågaffektivt bemötande presenteras för ge elevassistenterna redskap för att ge ett bemötande
som gör skillnad för eleven och förbättrar förutsättningar för inlärning och trivsel i skolan. Under
fortbildningen varvas föreläsning med diskussioner och övningar.

Tillfälle 1
• Om skolans uppdrag och elevassistentes roll
• Om inlärningssvårigheter: konskevenser i skolvardagen och hur man kan
förebygga svårigheter

Tillfälle 2
• Fördjupning och handlending utifrån elevassistenternas egna frågor
Syfte med fortbildningen
• Ge kunskap om skolans uppdrag
• Skapa en förståelse för den egna rollen
• Kunskap om hur inlärningssvårigheter
påverkar elevers fungerande i vardagen
• Metoder för bemötande och hanterande
av utmaningar i skolvardagen (lågaffektivt
bemötande och kognitivt stöd)
Målgrupp
• Elevassistenter i grundskola och
gymnasium

Kompetensutveckling för elevassistenter
• Omfattar 2 halvdagar
• 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.

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

