Vi får elever som vill säga Nej, att säga Ja!
Tjejforum är en resursskola som vänder sig till tjejer i årskurs 6-9. Flertalet av våra
elever har neurologiska funktionsnedsättningar och uppvisar svårigheter gällande
koncentration, uppmärksamhet, impulskontroll och uthållighet. Många av våra elever
har också haft en skolsituation som varit jobbig och därmed resulterat i frånvaro.
Genom positiv förstärkning och relationsskapande arbete skapar vi förtroendefulla
relationer som leder till optimal skolgång utifrån varje individs förutsättningar.
Vi pedagoger ser oss som elevernas kompensatoriska hjälpmedel och vi arbetar
dagligen för att medvetandegöra eleverna om deras styrkor och utvecklingsmöjligheter.
Genom goda relationer skapar vi trygghet och motivation till lustfyllt lärande.
Tjejforum arbetar också mycket med att stärka elevernas integritet och deras personliga
utveckling. Att arbeta ämnesövergripande är vår metod för att på ett komprimerat sätt
lyckas fylla i de luckor eleverna med trasslig skolbakgrund ofta har.

Målgrupp
Alla är välkomna men vi vänder oss framför allt till pedagoger som arbetar med elever
med liknande problematik i årskurs 6-9.

Metod
Vi ser eleverna och är intresserade av deras liv. Vi frågar, speglar, samtalar, bekräftar,
ifrågasätter, ställer krav, har höga förväntningar, pressar & klappar.
Vi har tydlig struktur men är väldigt flexibla. Tillit och trygghet gör att vi kan vara
spontana. Vi ger uppgifter som de har chans att lyckas med. Vi är tydliga ledare och
förebilder i och utanför klassrummet. Vi är yrkesskickliga och 100 % lojala mot beslut
som tagits i personalgruppen.
Vi hjälper eleverna att fundera kring respekt för sina klasskamrater, alla har rätt att vara
här av olika anledningar. Vi uppmuntrar dem att alltid ställa frågan ”Är det här bra för
mig i framtiden?” Vi följer ordinarie läroplan och kursplan.
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Vad uppnår vi?
Eleverna mognar och lär sig fokusera på sig själv. Det går bra för våra elever när de
lämnar oss, de går i skolan eller försörjer sig själv genom jobb och klarar av livet.
Arbetet här leder till en beständig förändring. Strukturer och tillit som de lärt sig här tar
de med sig ut i livet.

Hur tar man sig förbi fallgropar?
När en elev väljer skolk från början kan vi inte bygga en relation, då faller allt!
Ibland tillåts vi att börja bygga en relation men eleven tycker inte att vi eller skolan är
intressant nog och lämnar oss. Vi anser att det är viktigt att även bygga en relation med
hemmet och det sociala nätverket runt eleven. Det är också viktigt att göra en
utvärdering varje gång vi inte lyckats behålla en elev: Vad gick bra? Vad gick mindre
bra? Vad kan vi lära oss till nästa gång? Vad kan vi göra annorlunda?

Kontakt
Tjejforum@hotmail.com, 08-720 40 65
Fråga efter Marie Spännare eller Charlotta Åkerhielm
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