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Ytterligare information

Handledningsbesök
Stöd för skolgång i den egna skolan

För vem

Handledningsbesök är ämnade för elever som har 
problem med lärandet. Ett handledningsbesök kan ord-
nas för en elev, flera elever eller en hel grupp. Viktiga 
tidpunkter för eleven brukar vara startskedet i en ny 
skolgångsetapp och olika övergångsskeden. Initiativet 
till ett handledningsbesök kan komma från till exempel 
skolan, habiliteraren eller boendeservicen.

Innehåll

Under handledningsbesöket bedömer vi situationen med 
elevens lärande och skolgång ur skolans, elevens och 
vårdnadshavarens synvinkel och funderar tillsammans 
över bl.a. följande: 
• vilka är elevens eller gruppens styrkor
• lärande  
• interaktion och sociala förhållanden 
• stöd för kommunikationen 
• exekutiva funktioner (förmåga att styra sig själv)   
• beteende  
• funktionsförmåga
• undervisningsmetoder och läromaterial  
• tillgängligheten i lärmiljöerna

I samband med handledningsbesöket kan man ordna 
en träff mellan barnets vårdnadshavare och den när-
maste undervisnings-, assistent-, vård- och habiliterin-
gspersonalen enligt behov. 

Längd 

Handledningsbesök genomförs som halvdagsbesök 
(under 3 h) eller heldagsbesök (6 h), eller i serieformat 
som en kombination av dessa.   

Plats 

Handledningsbesöket genomförs i elevens egen när-
miljö.

Experter

Handledningsbesöken görs av experter inom lärande, 
habilitering och handledning. 

Betalning

För att ordna handledningsbesök behövs en betalnin-
gsförbindelse som beviljas av undervisningsväsendet.

Framgång i elevens vardag

Förutse Utveckla Förstärk

E-postadresser fungerar enligt principen  
förnamn.efternamn@valteri.fi

Ett handledningsbesök handlar om att ge närs-
kolan stöd när den ska planera och genomföra 
undervisningen och habiliteringen för en elev 
i förskolan, i grundläggande utbildning eller i 
påbyggnadsundervisning. Syftet med besöket 
är att ge skolan en starkare yrkeskunskap och 
att stärka det mångprofessionella samarbetet. 
Handledningsbesöket är också ett direkt stöd för 
lärandet, habiliteringen och undervisningsarran-
gemangen.


