Kontakt up p g i f te r
Folkhälsan
Mottagning för barn, unga och familjer i
Helsingfors och i Åboland. Personalen åker runt i
hela Svenskfinland men främst i södra Finland.
Socialarbetare 044 7881036
Kansli 044 788 5965
medicinska.folkhalsan.fi

a ll a ba r n h a r r ätt till.. .

Stöd för läran de och skol g å ng

* avgiftsfri grundläggande utbildning

Kårkulla samkommun
Kårkulla samkommun har omsorgsbyråer i
Jakobstad, Vasa, Närpes, Pargas, Raseborg,
Helsingfors och Borgå.

* utbildning av god kvalitet

Barn och unga med utvecklingsstörning behöver
oftast få undervisning med intensifierat stöd.

02 47431 222
info@karkulla.fi
karkulla.fi

* att få hjälp och stöd

Lärum
Lärum har kontor i Vasa och Helsingfors, men
personalen besöker skolor i hela Svenskfinland.
Fredrika Nyqvist, pedagogisk utvecklare
050 360 21 68
fredrika.nyqvist@larum.fi
Johanna Pipping-Arrakoski, pedagogisk utvecklare
040 631 59 79
johanna.pipping-arrakoski@larum.fi
larum.fi

Va l t e r i , S k i l l a
Vi handleder i hela Svenskfinland och har kontor i
Helsingfors och Vasa.
Valteri center för lärande och kompetens, Skilla
Ta kontakt per telefon 029 533 22 00
valteri.fi

Det intensifierade stödet är ett kontinuerligt,
omfattande och individuellt stöd för elevens
lärande och skolgång.

* en trygg studiemiljö
* avgiftsfri elevvård
* att bli hörda och beaktade
* att bli bedömda på ett sätt som anpassats till
deras situation
Källa:
Elevens rättigheter i Finland, 2014
Ett gemensamt material av Förbundet Hem och
Skola och SAMS – samarbetsförbundet inom
funktionshinder.

Barn och unga

med utvecklingsstörning

inom dagvård
och skola

– stöd, handledning
och konsultation för
lärande och habilitering.
FOLKHÄLSAN • KÅRKULLA
L Ä R U M • VA LT E R I , S K I L L A

Om det intensifierade stödet inte är tillräckligt
ska ett förvaltningsbeslut om särskilt stöd fattas
för honom eller henne. Utöver specialundervisning kan eleven behöva till exempel omfattande
elevvårdsstöd, habilitering eller annat individuellt
stöd. Betydelsen av vårdnadshavarens stöd, ett
yrkesövergripande samarbete och individuell
handledning betonas.
Eftersom det handlar om en mycket heterogen
grupp barn och unga behöver alla insatser i
daghem och skola skräddarsys för att barnet eller
den unga ska få det stöd hen har rätt till.
I Svenskfinland finns flera instanser som kan
hjälpa personalen på daghem och skolor att bygga
upp planen, pedagogiken och stödformerna. Denna
broschyr hjälper personalen att hitta rätt instans
för just det stödbehov man som personal har.
Det här materialet har utarbetats i samarbete
med Utbildningsstyrelsen.

