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Anneli Alm inleder dagen och presenterar styrgruppen. Träffen genomförs i aulan 

Rosenbergsskolan i Tidaholm. Ca 35 - 40 deltagare. Presentationer från träffen 

läggs ut på utbildningskaraborg.se/skolpersonal. 

 

SPSM – Specialpedagogiska skolmyndigheten  

Lena Samuelsson och Anna Maria Åkerberg från SPMS föreläser digitalt om att 

vägleda elever med NPF-diagnoser. 

De berättar att hos SPSM finns statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor, 

där finns en stor kunskapsbank. De jobbar för att stödja skolor och SPSM är ett 

kostnadsfritt stöd för skolorna. 

NPF är en förkortning av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I sin 

föreläsning berör de tre diagnoser och förklarar dessa: ADHD, Autism och 

Tourettes syndrom. En diagnos är oftast inte renodlad, utan samvarierar ofta. 

Går att läsa om NPF på SPSM:s hemsida, finns även studiepaket där. 

I andra delen av föreläsningen ger SPSM konkreta tips på vad SYV kan göra och 

tänka på när det gäller elever med NPF. 

Relation är viktigt! Hur finns tid och rum för detta? Tänk ihop med 

elevhälsoteam. Elever med NPF har ofta svårt med socialt samspel och 

kommunikation. Att förstå en elev är viktigt, då blir det lättare. 

Vad kan SYV göra och tänka på: 

• Svårt i samtal – turtagning, tar mycket energi, ser detaljer istället för 

helheter, stress, tidsuppfattning, ironi och metaforer 

• Inför samtal – fråga, syfte, förberedelse, tid, korta samtal, öppna frågor är 

svårt, sakta ner tempo 

• Under samtal – hur man sitter, ögonkontakt, val, konkretisera, tydlighet, 

lyssna noga, anpassa tempo, kan vara svårt att prata, framtid kan vara 

skrämmande, sammanfatta samtal, fota med mobil,  

• Tydliggörande pedagogik - var ska jag vara, vad ska jag göra, med vem, 

hur mycket, hur länge, visuellt stöd 

• Verktyg i samtal – ritprata, kryssfrågor, flervalsalternativ, påstående, 

ja/nej-svar, www.bildstod.se, minus och pluslistor, tallinje, trappa mot 

mål, datorprat, promenadsamtal 

Tips på skrift: ”SYV vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar” av Sven Bölte, 

Maria Jonsson, Allan Toomings 

 

Stockholms universitet pratar kring uppdraget VFU-handledare 

Aino Collmar och Lisa Tönus lärare på SYV-utbildningen Stockholms universitet 

bjöds in för att prata om att vara VFU-handledare för SYV-studenter. Det har 

http://www.bildstod.se/


varit svårt att hitta VFU-platser inom Skaraborg. Orsaker till detta kan vara att 

ganska många är nya i yrket och vissa skolor har inte tagit emot studenter under 

pandemin. Det finns också möjlighet att vara VFU-handledare på distans. 

Föreläsarna berättar vad handledarrollen innebär: 

• ha struktur 

• var lyhörd/engagerad 

• avsätt tid för gemensam reflektion och återkoppling 

• utvecklande för dig i din profession 

• skriv avtal/kontrakt för handledning 

• tydlig och trygg introduktion 

• gör en plan (kortsiktig och långsiktig) 

• delat ansvar 

Det ges en handledarutbildning varje termin och näst tillfälle är i början av juni 

2022. 

 

Yrkeshögskolan informerar om sina utbildningar 

Thomas Qvick, Dacapo Mariestad och Anna Bolander, Campus Västra Skaraborg 

berättar om Yrkeshögskolan och deras utbildningar. 

Varför YH? 

• kortare utbildning 

• behov utifrån näringslivet 

• teori varvas med praktik (LIA) 

• berättigar till CSN, läsa 50 % minst tre veckor 

• de flesta är avgiftsfria utbildningar 

• 15 olika utbildningsområden 

• YH-studerande får oftast jobb direkt efter examen 

Examina 

• yrkeshögskoleexamen (1 år=200 p) 

• kvalificerad yrkeshögskoleexamen (minst 400 p + LIA 25%) 

Ansökan/behörighet 

• grundläggande behörighet – gymnasieexamen eller motsvarande 

• oftast även särskild behörighet – gymnasiekurser eller yrkeserfarenhet 

• nödvändiga kunskaper i svenska 

• ansöker direkt till skolan 

• ansökan – betyg, personligt brev, arbetsprov, arbetsintyg 

Antagning/urval 

• betyg 

• särskilt prov, test, intervjuer 

• tidigare utbildning 

• yrkeserfarenhet 



Mer information hittas på: 

www.yrkesutbildningskaraborg.se 

www.yrkeshogskolan.se 

 

Antagningskansliet  

Frida Jolsgård och Petra Eriksson går igenom och påminner om praktiska detaljer 

gällande gymnasievalet, se presentation. 

Eva Axelsson som ansvarar för Praktikverktyget presenterar sig. 

 

Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege bjuder in SYV den 22 

september till en dag med följande innehåll: 

• Vård- och omsorgscollege deras branscher samt karriärvägar inom vård 

• Teknikcollege och deras branscher samt lika yrken och karriärvägar 

• Föreläsning kring normkritiskt tänkande och könsneutrala val 

• Fika på förmiddag och eftermiddag samt lunch ingår, kostar inget  

• I Skövde 

• Inbjudan kommer 

http://www.yrkesutbildningskaraborg.se/
http://www.yrkeshogskolan.se/

