Studion - en idé med tusen former
En ny modell
Vi har tagit fram en fungerande modell för barn i behov av extra insatser i grundskolan.
Studion är unik i sin konstruktion, kvalitetshöjande och kostnadseffektiv. Studion bidrar
till en bättre arbetsmiljö för alla barn och vuxna. Studion bidrar också till en ökad
måluppfyllelse.
Vår Studio har väckt ett stort intresse och vi har flera efterföljare.
Idé - från elevassistent till specialpedagog
Vi behövde hitta en ny arbetsform för att bättre kunna möta de resursbehövande barnens
behov. Vi hade, som övriga skolor, de minst utbildade assistenterna tillsammans med
barnen som behövde de mest omfattande insatserna. Utvecklingen gick mot att allt fler
barn behövde särskilda insatser och kostnaden ökade. Vi behövde finna en ny modell.
Vi ville starta en behovsanpassad verksamhet med hög kompetens till en billigare
prislapp, en utmaning. Så det blev en Studio!
Verksamhetsidé
I Studion tar vi emot barn i årskurs F-5 som behöver en skräddarsydd undervisning
under en längre eller kortare period, delar eller stor del av skoldagen. Alla barn i
Studion har sin grundtillhörighet i sin ordinarie klass.
Arbetssätt
Studion har ett situationsanpassat arbetssätt. Innehåll, arbetssätt och form kan snabbt
ändras och anpassas vartefter behovet och efterfrågan ändras. Det ställer höga krav på
studiopedagogerna som behöver vara rustade med ett situationsanpassat arbetssätt och
en stor handlingsberedskap. Studion erbjuder skräddarsydd verksamhet på individnivå,
små undervisningsgrupper, stor vuxentäthet, pedagoger med specialkompetens,
anpassad stödinsats, utökat omhändertagande, moderna undervisningslokaler och
handledning till personal. Samarbetspartners är lärare/pedagoger, föräldrar och
elevhälsan.
Skräddarsydd verksamhet
I Studion tar vi normalt emot upp till 20 barn per vecka. Några barn går i Studion
enstaka timmar per vecka andra har merparten av sin undervisning i Studion under flera
år. Vi har också barn i Studion som har stor del av undervisningen i Studion under en
kortare period, allt efter var och ens behov. Barn som kommer till oss från en extern
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skolplacering kan få all undervisning i Studion innan det blir aktuellt med undervisning
i klass.
Studiopedagogerna
Pedagogerna som arbetar i Studion är särskilt rekryterade för sitt uppdrag. De medel
som tidigare gick till assistenter och externa skolplaceringar går idag till Studion.
Tjänsterna i Studion är en mix av olika kompetenser for att täcka barnets hela behov. I
Studion arbetar en specialpedagog, en grundskollärare och två fritidspedagoger.
Arbetslaget är ett tätt samarbetande team. Specialpedagogen är verksamhetschef. Till
laget hör också enhetens speciallärare.
En verksamhetsanpassad lokal
När vårt skolhus renoverades valde vi en lokal som vi kunde anpassa efter
verksamhetsidén. Studion har fyra mindre rum, kök och uteplats, centralt placerat i
huset. Lokalen påminner om ett litet fritidshem.
Alla ska känna till Studion
Vi informerar alla föräldrar om Studion, inte bara de vars barn är aktuella for Studion.
När den stora gruppen föräldrar är positiva är det betydligt lättare att motivera de
berörda. Vi bjuder in alla barn i åk 1 och 4 för att visa att Studion är en tillgång. Idag är
Studion en etablerad verksamhet med ett mycket gott rykte bland barn och föräldrar.
Hemmaskolan
Barnen i Studion får en skolgång med hög kvalitet och ett kvalificerat stöd på
hemmaplan. I stort sett är inga barn längre aktuella for en extern skolplacering.
Föräldrar och barn tackar ja till stödinsatser i betydligt större utsträckning nu när barnen
får gå på hemmaskolan, där kamrater och nätverk finns. Det är en stor fördel när skolan
kan motivera föräldrarna till att tacka ja till stödinsatser i god tid.
Samverkan
For att barnen i Studion ska kunna följa klassens kursplan behöver klasslärarna avsätta
betydande tid för planering och samverkan med Studion. Klasslärarna har ett stort
ansvar för sina Studiobarn.
Akuta insatser
När vi behöver sätta in ett akut omfattande stöd tillkallas Studiopersonalen. I det akuta
skedet och en period framåt kan barnet få all sin tid i Studion, undervisning, mat och
rast. Studion är en unik tillgång och trygghet när det är allvarliga lägen.
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Tillfälliga insatser
I Studion tar vi också emot barn som tillfälligt är ur balans. Barn i kris som behöver en
tillfällig stödinsats. Vi har t.ex. haft barn som inte har velat komma till skolan. I samråd
med föräldrar gör vi upp en plan som kan vara att vi hämtar barnet hemma eller ringer
varje morgon. När dessa insatser har behövts har det lönat sig mycket val.
Specialpedagogen i Studion ger också samtalsstöd till klasser och enskilda elever.
Föräldrakontakt
Föräldrar vars barn har merparten av sin undervisningstid i Studion har täta kontakter
med Studions personal, oftast mer än en gång i veckan. För att arbeta i Studion krävs ett
stort intresse for föräldraarbete.
Handledning
Alla pedagoger i Studion får kontinuerligt extern handledning. Vid komplexa samtal
mellan pedagog och förälder deltar specialpedagogen i möjligaste man.
Läxhjälp
I studion har vi läxhjälp 1 ggr/vecka. Hjälpen riktar sig till barn som behöver extra
insatser. När det är läxhjälp finns 3 lärare på plats för att hjälpa och stödja. Barnen
behöver inte gå i Studion for att få tillgång till läxhjälpen.
Minifritids
Vi har också sedan ett år tillbaka startat ett minifritids för de elever som behöver extra
struktur och en mindre grupp under fritidstid. På minifritids går det mellan 3-7 barn per
dag. Barnen är inskrivna på skolans stora fritidshem. Minifritids är öppet fyra dagar i
veckan mellan kl 14.00-16.30. Fritidstiden skräddarsys efter barnens behov. På
studiofritids arbetar två pedagoger. Plats på minifritids beslutas i samråd med föräldrar
och fritidspersonal.
Ledning
En Studioverksamhet behöver en ledning som initierar, bär idén och ger support.
Sprida idén
Vi sprider gärna idén om Studion. Vi tar kontinuerligt emot studiebesök. Vår Studio har
väckt ett stort intresse och vi har idag ett flertal efterföljare.
Studions förhållningssätt
Vi ser inga hinder bara möjligheter!
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