Elevvård/barn i behov av särskilt stöd – så här gör vi!
Målgrupp
Pedagoger år 6-9
Sammanfattande beskrivning av utvecklingsarbetet
Ett av Nya Elementars ledord är att vi är en skola för alla! Detta arbete kräver att varje
medarbetare i ord och handling, varje dag, upprätthåller tanken om varje individs särart
och rättigheter. För elever som behöver ytterligare stöd än av mentor i den större
mentorsgruppen, har vi skapat en organisation med s.k. studio, i vilken elever under
kortare eller längre tid tillhör en liten grupp.
Elevhälsoteamet – en av våra framgångsfaktorer!
Bakgrund
Nya Elementar är en F-10 skola som ligger i Bromma. Skolan startade, i sin nuvarande
regi, 1999. Hösten 2002 flyttade vi in i vår nyrenoverade funkisskola där de gamla
detaljerna är bevarade och blandade med de moderna för att fungera i skola här och nu.
Lokaler och organisation har planerats utifrån gemensamma visioner av verksamheten
framtagna av pedagoger och skolledning där eleven står i centrum och ska få gå i en
skola i världsklass. Idag har Nya Elementar cirka 200 elever i år F-5 och i år 6-10 cirka
600 elever.
Skolans organisation
Skolan är uppdelad i fyra olika enheter; F-5, 6-9, särskola och resursskola. År 6-9 är
uppdelade i fyra arbetslag. Arbetslagen består av cirka 132 elever (66 st/år) och 10-12
pedagoger samt en biträdande rektor. Det finns två syskonarbetslag med elever i år 6
och 8 och två syskonarbetslag med elever i år 7 och 9. Arbetslagen har sina egna
hemvisten och pedagogerna delar på sitt arbetslagsrum. Inom arbetslagen jobbar vi med
flexibla undervisningsgrupper men fasta mentorsgrupper (ca 16 elever/mentor).
Skolans vision
Vår övergripande vision har genom åren varit: Eleven i centrum – utveckling här och
nu, varje dag. Nya Elementars idé är att varje elev, utifrån sin potential, ska få möjlighet
att utveckla sin lust till lärande och nyfikenhet på omvärlden, sin självtillit och sitt
egenansvar, goda ämneskunskaper samt kunskaper att erövra kunskaper. Nya Elementar
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ska vara en skola där aktiva världsmedborgare utbildas och får bästa tänkbara start i
livet.
Hörnstenar
Tillsammans har vi utarbetat sex hörnstenar som är gemensamma för hela skolan.
Hörnstenarna har vi genom åren hållit fast vid genom att varje år utvärdera och
förtydliga. Hörnstenarna har en sammanhållande effekt och underlättar samarbetet
mellan verksamheter samt ger elever, en konkret bild av hur vi arbetar för att nå målen.
En av dessa hörnstenar är små och flexibla barn- och undervisningsgrupper.
Gruppstorleken varierar men syftet är att kunna individualisera undervisningen och att
kunna ge varje barn mycket tid med en pedagog.
Elevhälsoteamet
Elevhälsoteamet arbetar för elever med särskilda behov, med kortare eller längre
insatser. I elevhälsoteamet ingår rektor, skolsköterska, kurator, psykolog, studie- och
yrkesvägledare samt specialpedagoger. Inför varje läsår organiseras arbetet så att det på
bästa möjliga sätt möter upp det behov som finns bland eleverna. EHT står också för
den pedagogiska handledningen/rådgivningen till arbetslagen.
Elevhälsoteamet arbetar också med Bromma Resurscenter, ett samarbetsprojekt mellan
skola, BUP, närpolis, fritid och socialtjänst.
Studiogrupper
Skolan har i sin organisation olika studiogrupper för elever i behov av särskilt stöd,
särskilda rättigheter. Varje elev har alltid sin tillhörighet i sitt eget arbetslag och sin
egen årskurs. Mentorskapet kan delas mellan mentor i arbetslaget och mentor i studion.
Exempel på studiogrupper kan vara:
”Tur- och returgrupper”, utökat specialpedagogiskt stöd till elever år 6-9 för kortare
perioder i ett eller flera ämnen. Innehåll och upplägg görs tillsammans med
undervisande lärare i arbetslaget.
Studiogrupper år 6-9, där mentorskap och undervisningsansvar (oftast) ligger hos
studiolärarna
Kometen, studiogrupp för år 1-5
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Särskolan: träningssärskolan Orion och två grundsärskolegrupper
Bromma Resursskola
Så här skulle ett besök hos oss kunna se ut:
- Kort organisatorisk presentation av skolan.
- Vad innebär elevvård för oss?
- Hur arbetar vi för att stödja varje elev?
- Vår studioverksamhet: hur har vi organiserat den?
- Hur arbetar vi med mentorskapet?
- Ni får möta våra specialpedagoger.

Kontaktperson
Annelie Åkesson, tfn 08 - 508 077 56 eller e-post:
annelie.akesson@utbildning.stockholm.se

Se figur nedan på hur arbetet går till!
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Elev i behov av särskilt stöd - så här gör vi!
Stödbehov
hos elev
Mentor

Arbetslag
Biträdande rektor
Elevhälsomöte
Biträdande rektor /Specialpedagog/ Kurator/ skolsköterska/
Studie- och yrkesvägledare
Elevhälsoteam
Specialpedagog/ Kurator/ Psykolog/ Skolsköterska/ Studie- och
yrkesvägledare/ Rektor
Ledningsgrupp
Rektor/Biträdande rektorer

Support utanför skolan
Socialsekreterare/ Polis/ Diakon/ Fritidspersonal/ Skolläkare/
Bromma Resurscenter
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