Specialpedagogis

ompetensutvec ling

Bes rivning av satsning
Satsnin en syftar till att enom kompetensutvecklin hos förskolepeda o erna bidra till ökade förutsättnin ar
för tidi upptäckt av stödbehov hos barnen i Varber a och Oxha en. Kompetensutvecklin en ut år från
Vä ledande samspel (ICDP) som rund.
Satsningen pågår: 2015-05-01 - 2018-04-30

Arbetssätt och metod
En rundlä ande och enerell kompetensutvecklin inom områdena specialpeda o ik och neuropsykiatrisk
problematik enomförs till samtli a förskolepeda o er i områdena Varber a och Oxha en, i syfte att öka deras
kunskaper om barn i behov av särskilt stöd. Därtill enomförs en fördjupad utbildnin till 21 utvalda peda o er,
som utöver ytterli are kompetensutvecklin också fri örs tid motsvarande tio procent av deras tjänst till att
enomföra direkta insatser till de barn som identifieras med behov. Insatserna som enomförs syftar primärt
till att hantera barns behov inom områdena språkutvecklin , lekutvecklin , samspel med andra, koncentration
och utvecklin av lärmiljö.
Genom re elbundna nätverksträffar åstadkoms löpande erfarenhetsutbyte och ytterli are kompetenspåfyllnad,
för de peda o er som enom ått den fördjupade utbildnin en och enomför insatser till barnen.
Förväntade effe ter
Målsättnin en med satsnin en är att med hjälp av kompetensutvecklin en skapar förbättrade förutsättnin ar
för peda o erna att på ett kunskapsbaserat sätt tidi t upptäcka barns behov av stöd och möta dessa behov med
hjälp av lämpli a kompensatoriska insatser. Genom att arbeta med miljön och sammanhan et som barnet
befinner si i, i istället för att lyfta ut ett enskilt barn med problematik, skapas oda förutsättnin ar för att by a
strukturer som ynnar såväl barnet med problematik som förskolebarnen som rupp.
Medel beviljade: 2milj ner kr n r
Involverade förvaltningar: Förvaltningen försk la ch sk la, K mmunstyrelseförvaltningen ch
Förvaltningen för funkti nshindrade

Mer information
Frå or om satsnin en? Kontakta projektledaren för Specia pedagogisk kompetensutveck ing:
Lena Carlsson, lena.carlsson@orebro.se, 019-21 21 68
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