Dags att prata om:

SKOLAN & NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR
Ett samtalsmaterial för föräldrargrupper

Detta samtalsmaterial är framtagen inom Attentions projekt Min Skola med medel från Allmänna Arvsfonden. Min
Skola är ett 3-årigt projekt från 2014 till 2016. Målsättningen med projektet är att arbeta för en bättre skola för
elever med NPF.

DAGS ATT PRATA OM SKOLAN & NPF!
ATT FÅ TILL EN BRA SKOLGÅNG FÖR SITT BARN KAN VARA SVÅRT

Att få till en fungerande skolgång för sitt barn med NPF - såsom ADHD och ASD/Asperger - innebär ofta en hård kamp.
Föräldern måste ofta slåss med näbbar och klor för att barnet ska få rätt stöd och bli bemött på ett bra sätt. Känslor av
ensamhet, utmattning och utsatthet dyker ofta upp. Att få ”lyfta på locket” och prata och dela med sig av erfarenheter
med andra föräldrar i samma situation kan ofta upplevas som en livlina.

VIKTIGA MÖTESPLATSER

Att hitta andra föräldrar i samma situation kan ibland vara svårt. Vissa föräldrar hittar en värdefull gemenskap hos
någon av Attentions lokalföreningar. Medan andra möts i olika grupper anordnade av anhörigkonsulenter, BUP eller
Habiliteringen. Det finns ett uppdämt behov att tillsammans med andra föräldrar diskutera vardagens utmaningar. En
utmaning som engagerar nästan alla föräldrar är just skolan.

SAMTALSMATERIAL OM SKOLAN & NPF

För att ge möjlighet till föräldrarna att på allvar fördjupa sig i skolfrågan har Attention tagit fram det här inspirations –
och diskussionshäftet. Vår förhoppning är att häftet ska funka som ett stöd till aktörer som är intresserade av att anordna
skolträffar för föräldrar. Häftet är fristående, men utgår från Riksförbundet Attentions skrift ”Få det att funka i skolan.
För dig som är förälder till barn med NPF”. Ni som ska leda träffarna kan med fördel läsa artiklarna i det magasinet, och
även tipsa om det till deltagarna. Skriften finns att beställa på Attentions hemsida.

Häftet innehåller tre träffar med följande teman:

• Få det att funka i skolan – om strategier, verktyg och hjälpmedel som kan underlätta för både barnen själva och
föräldrar gällande skolarbetet.
• När barnet inte vill gå i skolan – om tidiga signaler på stress, hur man kan försöka hantera att ens barn inte går i
skolan, och vägar tillbaka till skolan efter frånvaro.
• Stöd och rättigheter och samverkan – om vilka rättigheter ens barn faktiskt har i skolan, och hur man kan försöka
förbättra samarbetet med skolan.

Ni bestämmer själva vilken träff ni vill genomföra, ni måste inte genomföra alla tre. Material som behövs till träffarna
är dator och projektor, post it-lappar samt pennor och papper ifall deltagarna vill anteckna. Vi tror att det är lagom om
träffarna är ungefär 2 timmar långa. Ta gärna åtminstone en paus under träffarnas gång.

BRA ATT TÄNKA PÅ SOM SAMTALSLEDARE

Som samtalsledare för gruppen har du en viktig roll i att se till att alla får vara delaktiga och att samtalet kommer vidare.
Du kan börja samtalet med att informera gruppen om din roll och att du kommer att försöka föra diskussionerna vidare
om det behövs. Poängtera att det inte är något personligt utan helt enkelt formen för hur samtalsgruppen ska genomföras.
På så vis har du redan innan tydliggjort vad som gäller och det blir lättare att föra samtalen framåt.
Det finns olika sätt att leda en grupp, men kanske är den viktigaste egenskapen att vara nyfiken och verkligen vilja leda
gruppen.
Det kan vara bra att vara två samtalsledare. Då kan en leda samtalet och den andra kan ha koll på stämningen i gruppen.
Dessutom har man någon att reflektera tillsammans med när träffen är över. Om ni är två ledare, prata i förväg igenom
upplägget så ni är överens om vilka roller ni ska ha och vem som ansvarar för vad.
En annan viktig fråga att tänka på som samtalsledare är vart gränsen mellan personligt och privat går. Det ser såklart
olika ut från person till person. Ett riktmärke kan vara att du som ledare kan berätta saker om dig själv om det gynnar
samtalet och gruppen, men du är inte där för att ta fokus från ämnet och deltagarna.
Tänk på din roll som samtalsledare inte är att ha de rätta svaren. Din allra viktigaste uppgift är att hjälpa gruppen till
samtal, diskussion och reflektion samt se till att alla som vill får ta plats.
En lagom storlek på en samtalsgrupp är max 12 personer. Om ni är fler kan det vara bra att dela upp er i flera mindre
grupper istället.

Tänk lite extra på:

• Säg alltid ifrån om ”skitsnack” uppkommer under samtalen
• Våga se och fråga om något inte verkar stå rätt till
• Hur ni kan uppmuntra och ge förutsättningar för alla i gruppen att få prata

Konkreta metodtips

Att ställa följdfrågor. En av de viktigaste uppgifterna du har som samtalsledare är att hjälpa till att hålla samtalet på spåret
och igång. Då är ett bra tips att ha ett antal enkla följdfrågor på lager. Frågor som får deltagarna att tänka till lite extra.
Här kommer några förslag på sådana frågor: Berätta mer, Förklara hur du menar, Kan ni utveckla lite mer?, Om ni fick
önska helt fritt hur skulle det vara då? Små enkla frågor som leder samtalet vidare. Fundera gärna ut några frågor och
skriv ner dem på en ”fusklapp” som du kan ha under gruppsamtalet.
Samtalsboll, pinne, sten, penna eller annat föremål att hålla i. Det finns en väldigt enkel metod att se till att bara en person
i taget pratar då man samtalar i grupp. Endast den som håller i det utvalda föremålet får prata, de andra ska vara tysta och
bara svara då de begärt ordet och fått föremålet i sin hand.
Rundan. Ibland kan det vara bra att gå en ”runda” i gruppen. Då går man varvet runt och låter alla (som vill) prata kring
det ämne du som samtalsledare valt. Det är viktigt att deltagare får säga ”pass” om de inte vill säga något. De andra ska
bara lyssna och du som samtalsledare kan bestämma om man får ge respons till varandra eller om man bara ska lyssna
och sedan berätta utifrån sig själv när det blir ens egen tur i rundan.
Bikupa. Ibland är det bra att diskutera en frågeställning i en lite mindre konstellation än i hela samtalsgruppen. Då kan
bikupan vara ett bra förslag. Då tar man en kort pratstund tillsammans med den man sitter bredvid. Det fungerar bäst två
och två men även tre och tre går bra.
Mindre gruppdiskussioner. Ibland kan det vara bra att dela upp samtalsgruppen i mindre grupper med 3-5 deltagare så att
ni kan gå lite djupare ner i något ämne eller frågeställning. Kom ihåg att tydligt berätta hur mycket tid grupperna har för
diskussionen, innan de ska återsamlas i stora gruppen igen.

TRÄFF 1:

FÅ DET ATT FUNKA I SKOLAN
Hälsa deltagarna välkomna och berätta om er själva och om denna träff.

PRESENTATIONSRUNDA

Låt deltagarna kortfattat berätta om sig själva genom att till exempel säga sitt namn, sitt barns namn
och ålder, och hur de mår idag.

DISKUSSION OM VISIONER FÖR SKOLAN

Visionen av skolan: Hur vill vi att skolan ska vara, för att fungera för elever med NPF? Diskussion i
helgrupp, skriv upp vad deltagarna föreslår på tavlan.

DISKUSSION OM DELAKTIGHET

Enligt Skollagen ska både barnet självt och föräldrarna ges möjlighet att ha inflytande över 		
skolsituationen. Man ska ta reda på elevens egen inställning och ta hänsyn till barnets åsikter i frågor
som hör honom eller henne.

Diskutera följande frågor i helgrupp:

• Vad är delaktighet? Vad innebär det i praktiken?
• I vilken mån har du och ditt barn inflytande över skolan idag?
• Vad skulle man kunna göra för att bli mer delaktiga?

ÖVNING STRATEGIER FÖR ELEVEN

Utgå ifrån checklistan på sidan 9 i föräldrabilagan ”Få det att funka i skolan”. Dela upp er i bikupor
och diskutera:
• Vad skulle vara till hjälp för ditt barn i skolan?
Återsamlas gärna i helgrupp och berätta vad ni kommit fram till.

TRÄFF 1 FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

DISKUSSION OM ÖVNINGA HJÄLPMEDEL

Kika på tabellen med hjälpmedel i bilagan, sidan 6–7. Låt deltagarna diskutera parvis först.
• Vilka hjälpmedel har era barn använt?
• Är det några av hjälpmedlen i tabellen som verkar intressanta?
• Kan ni tipsa om ytterligare hjälpmedel som era barn har uppskattat?
Låt paren sedan sammanfatta deras diskussion för hela gruppen.

DISKUSSION OM LÄXOR

Dela in i er i bikupor och diskutera följande: 		
• Hur funkar det hemma hos er att få läxor gjorda?
• Om det inte fungerar så bra med läxarbetet, kan ni hjälpa varandra hitta lösningar?

AVSLUTANDE RUNDA

Låt deltagarna till exempel berätta kortfattat om det är något särskilt de tar med sig eller hur det känns
efter träffen.

TRÄFF 2:

NÄR BARNET INTE VILL GÅ TILL SKOLAN
Hälsa deltagarna välkomna och berätta om er själva och om denna träff.

PRESENTATIONSRUNDA

Låt deltagarna kortfattat berätta om sig själva genom att till exempel säga sitt namn, sitt barns namn och
ålder, och hur de mår idag.

DISKUSSION – ATT LÅTA BARNET STANNA HEMMA
1. Diskutera följande frågor i helgrupp:

• Är det okej att ibland låta ens barn vara hemma? Var går gränsen?
• Känner ni igen era barns signaler på stress?
• Vad skapar stress hos just ditt barn?
• Är era barn själva medvetna om vad som utlöser stress? Om nej, hur skulle ni kunna prata om stress
med era barn?

2. Diskutera hur det är för barnet att komma tillbaka till skolan

Specialpedagogen Elisabeth von Zeipel, har arbetat länge med ungdomar som inte går i skolan. Enligt
henne är: 1: återhämtning med total kravlöshet och 2: att återgå i egen takt det viktigaste för att kunna
komma tillbaka till skolan efter frånvaro. Håller ni med om det? Ser ni andra viktiga åtgärder? Bikupa
eller diskussion i helgrupp.

AVSLUTANDE RUNDA

Låt deltagarna till exempel berätta kortfattat om det är något särskilt de tar med sig eller hur det känns
efter träffen.

TRÄFF 3:

STÖD OCH RÄTTIGHETER OCH SAMVERKAN
Hälsa deltagarna välkomna och berätta om er själva och om denna träff.

PRESENTATIONSRUNDA

Låt deltagarna kortfattat berätta om sig själva genom att till exempel säga sitt namn, sitt barns namn och
ålder, och hur de mår idag.

INLEDANDE DISKUSSION

Låt deltagarna nämna tre saker som fungerar bra och tre som inte fungerar bra gällande samverkan med
skolan. Detta är tänkt som en kort inledande diskussion parvis, om max 5 minuter.

ÖVNING KONTAKT MED SKOLAN

Titta på tips-listan på sida 22-23 i skriften ”Få det att funka i skolan – För dig som är förälder till barn med
NPF”.

Diskutera tipsen i bikupor och fundera särskilt på följande:

• Vilka två känns mest relevanta för dig och ditt barn?
• Kommer ni på fler tips på hur få konstruktiv kontakt med skolan?

ÖVNING STÖD OCH RÄTTIGHETER

Skriv upp följande begrepp på tavlan: ”pys-paragrafen”, ”skolskjuts”, ”åtgärdsprogram”, ”pedagogisk
utredning” och ”elevhälsa”. Låt deltagarna diskutera dem, ställa frågor till varandra, och dela med sig av
erfarenheter. Diskussioner i smågrupper om 3-4 personer, och sedan får varje grupp sammanfatta för hela
gruppen. Tipsa gärna deltagarna om Attentions skrift ”Skolguiden – vad har elever med NPF rätt till?” och
Skolverkets upplysningstjänst, telefonnummer 08-527 332 00.

TRÄFF 3 FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

ÖVNING SAMVERKAN:

Visa filmen ”Pappan och alla kontakterna”. Den hittar du på youtube.

Diskutera följande frågor i helgrupp:

• Vad tänkte ni när ni såg filmen?
• Vilka insatser tror ni är viktigast för familjer med NPF?
Gå vidare till att visa informationsfilmen om SIP. SIP står för Samordnad Individuell Plan, som ska
upprättas om en person har behov av stöd från flera instanser, och om stödet behöver samordnas. SIP är
lagstadgad sedan 2010 i Hälso- och sjukvårdslagen och i Socialtjänstlagen. Filmen hittar du genom att
googla ”SIP på 3 minuter”.

Diskutera i helgrupp följande frågor:

• Vore en SIP till hjälp för ert barn och er familj?
• Har någon erfarenhet av SIP och vill dela med sig?

AVSLUTANDE RUNDA:

Låt deltagarna till exempel berätta kortfattat om det är något särskilt de tar med sig eller hur det känns
efter träffen.

