Tukitoimien tsekkauslista

Ole hyvä ja tallenna tai tulosta tämä lomake itsellesi myöhempää käyttöä varten. Tarvitset
tietoja ottaessasi yhteyttä vaativan konsultaation palveluun.

OPPIMISEN TUKI

Ei käytössä

Käytössä

En osaa sanoa/
en tiedä

Tarve
jatkuu

Ei ole ollut
saatavilla

Milloin tehty tai
ollut käytössä?

Yleinen tuki
(ml. eriyttäminen)
Tehostettu tuki

Oppimissuunnitelma
pvm.

Pedagoginen arvio

pvm.

Erityinen tuki

HOJKS pvm.

Pedagoginen selvitys

pvm.

Erityisen tuen
päätöksen pvm.

pvm.

Tuen järjestäminen
Opiskelu osittain
pienryhmässä
Opiskelu
pienryhmässä
Opiskelu erityisten
painoalueiden
mukaan
VSOP
Yksilöllistetyt
oppiaineet
Pidennetty
oppivelvollisuus
Toiminta-alueittain
järjestettävä opetus
Tutkimukset ja
testaukset
Jokin muu
oppimisen tukeen
liittyvä ratkaisu
Onko käytetty
konsultoivaa
erityisopettajaa,
erityisen tuen
koordinaattoria tai
asiantuntijaa tms.?

YHTEISTYÖ HUOLTAJIEN KANSSA

Ei käytössä

Käytössä

En osaa sanoa/
en tiedä

Tarve
jatkuu

Ei ole ollut
saatavilla

Milloin tehty tai
ollut käytössä?

Ei ole ollut
saatavilla

Milloin tehty tai
ollut käytössä?

Tiivistetty yhteistyö
Säännölliset
tapaamiset
Yhteydenpito, miten
sovittu?
Oppilaan
kuuleminen.
Onko oppilasta
kuultu omassa
asiassaan?
Miten oppilaan omat
toiveet ja ajatukset
koulunkäynnin
suhteen on otettu
huomioon?
OPETUSJÄRJESTELYT

Ei käytössä

Konkreettiset ja selkeät
suunnitelmat
Tilanteiden ennakointi:
henkilökohtaiset
sopimukset
sovittu rauhoittumispaikka
sovittu rauhoittumistapa
siirtymien ja
välituntitilanteiden
ennakointi ja suunnittelu

Muut: mitkä?

Vahvuuksien
tunnistaminen ja
hyödyntäminen
Joustavat järjestelyt
opetusryhmän suhteen
Joustavat järjestelyt
opetuspaikan suhteen
Selkiytetty
oppimisympäristö

Apuvälineet
Mitkä?

Käytössä

En osaa sanoa/
en tiedä

Tarve
jatkuu

OPETUSJÄRJESTELYT

Ei käytössä

Käytössä

En osaa sanoa/
en tiedä

Tarve
jatkuu

Ei ole ollut
saatavilla

Milloin tehty tai
ollut käytössä?

Koulupäivän, oppitunnin ja työskentelyn rakenne:
strukturoitu ja nähtävissä
(aika, paikka ja toiminta,
kuvatuki)
kotitehtävien
merkitseminen
palkkiojärjestelmä
myönteisen palautteen
antaminen
arvioinnin monipuoliset
keinot
AAC (puhetta tukevat ja
korvaavat kommunikaatiomenetelmät)
Koulunkäynninohjaajan tuki
Tukiopetus
Eläinavusteinen opetus
Toiminnanohjauksen
tukeminen ja harjoittelu
Vuorovaikutustaitojen
tukeminen ja harjoittelu
Koulumatkajärjestelyt

Jokin muu, mikä?

OPISKELUHUOLTO JA OPISKELUHUOLLON PALVELUT

Ei käytössä

Opiskeluhuollon
monialainen
asiantuntijaryhmä
Kuraattoripalvelut
Psykologipalvelut
Kouluterveydenhoitaja
Koululääkäri

Käytössä

En osaa sanoa/
en tiedä

Tarve
jatkuu

Ei ole ollut
saatavilla

Milloin tehty tai
ollut käytössä?

YHTEISTYÖ MUIDEN TAHOJEN KANSSA

Ei käytössä

Käytössä

En osaa sanoa/
en tiedä

Lapsi-, nuori- ja
perhesosiaalityö
Lastensuojelu
Kuntoutuspalvelut
Maahanmuuttajapalvelut
Vammaispalvelut
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Päihdepalvelut
Rikosseuranta
Joku muu
viranomainen

Jokin muu yhteistyö,
mikä?

ERITYISET OPETUSJÄRJESTELYT PoL 18§

Määräaikainen, mille ajalle tehty
päätös?
lyhennetty koulupäivä
paikka ja tapa
oppiaineesta vapauttaminen, mikä
oppiaine?
muut järjestelyt
Muut tehdyt toimet tai vakiintuneet käytänteet oppilaan kanssa
Mitä muuta haluat kertoa lapsen tai
nuoren toiminnasta?

Tarve
jatkuu

Ei ole ollut
saatavilla

Milloin tehty tai
ollut käytössä?

