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Stödperiod enligt elevens behov  

Valteri center för lärande och kompetens er-
bjuder stödperioder för elever i förskolan och 
den grundläggande utbildningen vid alla sina 
enheter. Stödperioden innebär en övergripande 
bedömning och planering av elevens lärande, 
uppväxt och utveckling samt välbefinnande och 
habilitering, där Valteris mångprofessionella 
team i samråd med elevens nätverk planerar hur 
elevens lärande kan stödjas.

Stödperioden skräddarsys enligt elevens be-
hov och äger rum antingen helt eller delvis i en 
Valteri-skola eller helt och hållet i elevens egen 
lärmiljö. Stödperiodens längd är vanligen 1–6 
veckor. Dagarna kan också spridas ut över en 
längre tidsperiod. 

En stödperiod hos Valteri omfattar en metodisk 
helhet av olika tjänster, planerade enligt elevens 
individuella behov, såsom undervisning, väg-
ledande stöd, habilitering som stöder lärandet, 
handledning för personalen i elevens närskola, 
neuropsykiatrisk träning, pedagogisk bedömning 
och konsultering.

Före stödperioden görs ett handledningsbesök 
i elevens närskola och det hålls ett inledande 
möte, där man i samråd kommer överens om 
mål och metoder för stödperioden. I slutet av 
stödperioden hålls ett avslutande möte, där man 
konstaterar vilka resultat som har uppnåtts under 
perioden och planerar praxis och stödformer för 
elevens fortsatta skolgång. Till exempel regel-
bundna eller sporadiska besök i närskolan av den 
handledande läraren på Valteri utgör ett effektivt 
stöd för den nya praxis som konstaterats fungera.

 Mer information valteri.fi/sv/tjanster/stodperiod

Stödperioden kostar 1 500 euro per vecka. Om perioden genomförs i elevens närskola, innehåller pri-
set resekostnaderna för Valteris experter. Om perioden genomförs på en Valteri-skola, innehåller priset 
boende på elevhemmet under perioden. Kommunen anordnar elevens transporter, men kan i efterskott 
få ersättning för 50 procent av kostnaderna för elevens resor under stödperioden.
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