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Välmåendet - Hyvinvointi 
 

 

 

 

 

 Fastän vi i olika 
undersökningar definieras 
som en av Finlands 
lyckligaste kommuner har vi 
utmaningar som gäller 
ungdomars välmående. 

 Större utmaningar gällande 
barns välmående och vi ser 
familjer som inte mår bra! 

 

 Vi har en oroande utveckling 
och vi måste hitta nya 
arbetssätt!  

 



Pedagogisk ledningsgrupp 
(småbarnspedagogik-förskola-
skola-gymnasium) 
 Samarbete över stadiegränserna 

Geografin och olika 
verksamhetskulturer utmanar oss. 

Mångprofessionellt arbete 

Principen att lära oss tillsammans 
måste också föras in som en 
brygga mellan de olika stadierna i 
utbildningssystemet men också 
mellan olika yrkeskategorier.  

En gemensam strategi för 
elevhälsan behövs!  



 
Organisering 

-principer 
 

 

 

 

 

 

Arbetsorganisation 

•Samsyn ger stabilitet 

•Skapar rutin och trygghet 

•Förenklar vardagen 

 

Utvecklingsorganisation 

•Arena för reflektion 

•Variation en resurs! 

•Ger utrymme för ”synvända” / 

reflektion 

•Ger tid för grundfrågorna 

      (se: Hans-Åke Scherp) 



 Elevhälsa är allas ansvar! 
 Strategi för elevhälsan är övergripande och syftar till att skapa en 

gemensam plattform för ett likvärdigt elevhälsoarbete inom 
småbarnspedagogik, grundläggandeutbildning och i Pedersöre 
kommun. 

 En förutsättning för ett gott studieresultat är en skola där elever kan 
lära, växa, trivas och utvecklas. 

 Ett gemensamt team för elevhälsan: Speciallärare, kuratorer, 
psykolog och socialarbetare, ungdomsarbetare/skolcoach 

  
 
 
 
 

Varför en gemensam strategi? 



Lärmiljöer där vi mår bra! 
Fokus på projekt som berör välmåendet!  

- Skola i rörelse 
- Digilekprojektet 



 
Lära sig tillsammans 

samarbete mellan kommunerna i regionen/landskapet 
 

 Gemensamma aktiviteter och 
evenemang. 

 Skapa mötesplatser inte bara 
scheman/processbeskrivningar. 

 

 Ta tillvara befintlig kompetens! 

 

Alla vuxna i skolan har ansvar för: 

 att vara delaktiga i genomförandet 
av elevhälsoinsatser 

 att ta ett särskilt ansvar för att 
undanröja hinder för elever i behov 
av stöd  

 att skapa delaktighet och inflytande 
för elever och deras 
vårdnadshavare i elevhälsoarbetet 

 

 

 







Erityinen 
tuki 

Tehostettu 
tuki 

Yleinen tuki 

Oppimiasen kolmeportainen tuki 
Tukitoimet, erityisopetus ja oppilashuolto 

Rätt stöd till alla i rätt tid 



 I första hand enligt närskolprincipen  

 Snäckan resursenhet – förskola 

 Ytteresse skola 

 Östensö skola 

 Sursik – Studio 1, Studio 2 och Studio 3. 

 Kyrkostrandsskola  

 Resursskolan i Jakobstad 

 Samarbete med skolhemmet Lagmansgården 

 Avtal med grannkommunerna så att elever kan byta 
skola vid behov 

Rätt stöd till alla i rätt tid 



Tack! 

 


