
STÖD FÖR LÄRANDE 
OCH SKOLGÅNG



VALTERI – 
Lösningar till  
utmaningar inom 
lärande och 
delaktighet
 
Valteri center för lärande och kom-
petens erbjuder elever, deras famil-
jer och medarbetare stöd för lärande 
och skolgång. Barn och unga som 
omfattas av allmänt, intensifierat 
och särskilt stöd har nytta av våra 
tjänster. Vårt mål är att så många 
elever som möjligt ska kunna gå i 
skola i sin egen hemkommun och sin 
egen närskola. 

Inom Valteri finns en mångsidig 
sakkunskap i anslutning till stöd för 
lärande.

Bekanta dig med vårt utbud och 
ställ gärna frågor. Tillsammans 
funderar vi ut en fungerande 
lösning för barnets eller den  
ungas skolgång och vardag!

Tredjeklassisten Jere hade en CP-skada och inlärningssvårigheter. Han behövde  
stöd med ordnandet av inlärningsmiljön och erhöll specialundervisning. Eleverna i 
hans omgivning byttes hela tiden och Jere fick inga kompisar. 
Vår handledande lärare och fysioterapeuten utvärderade Jeres undervisnings-
arrangemang under ett handledningsbesök. Vi rekommenderade att Jere i huvudsak 
skulle studera i den egna klassen där det var enklast att ordna en inlärningsmiljö 
och arbetsställning som var lämpliga för honom. Vår handledande lärare rekommen-
derade anskaffning av lämpligt undervisningsmaterial och användning av lämpliga 
undervisningsmetoder.
I och med Tack vare handledningsbesöket kunde specialläraren effektivare ägna sig 
åt centrala specialpedagogiska frågor kring särskilt stöd samt handledning av skol-
gångsbiträdet. Jere hittade kompisar medan klassläraren fick hjälp med att stöda 
Jeres skolgång och med rastarrangemangen samt tips på läroböcker.

STÖD I DEN EGNA 
NÄRSKOLAN 
Genom mångprofessionellt sam-
arbete och habilitering som stöd i 
lärandet stöder vi barns och ungas 
lärande samt främjar hens funktions-
förmåga i skolgångens olika skeden. 
Hos oss finns gedigen kompetens 
inom båda dessa om råden och våra 
tjänster finns till för att utnyttjas.

Handledningsbesök 
Vid handledningsbesöken stöder vi elevens 
skolgång i den egna närskolan.
Målet med handledningsbesöket kan vara 
pedagogisk och habiliterande handledning, 
planering av undervisningsarrangemang 

och stödåtgärder samt stöd vid stadie-
övergång i samarbete med närskolan och 
vårdnadshavarna. Dessutom kan man under 
handlednings besöken fundera på olika sätt 
att stöda personalens yrkeskompetens och 
på hur man bygger upp ett mångprofessio-
nellt samarbete.

Utredning
Genom utredningar kartlägger vi barnets 
eller den ungas lärande, funktionsförmåga, 
utvecklingsnivå eller uppförande. Målet med 
utredningarna är att främja hens funktions-
förmåga samt att fungera som underlag för 
undervisnings- och habiliteringsplaner eller 
som stöd vid pedagogiska bedömningar eller 
utredningar. 
På basen av utredningarna ger vi respons  
eller ett utlåtande med förslag till stödåtgär-
der eller hjälpmedel som stöd för barnets 
eller den ungas lärande.

Jere fick kompisar och studierna underlättades 
LÄMPLIGA HJÄLPMEDEL OCH METODER HJÄLPTE



Stödperiod
Stödperioderna tjänar barn och unga i  
behov av intensifierat eller särskilt stöd i 
sin skolgång. En stödperiod kan ordnas i en 
Valteri skola eller i elevens egen närskola. 
Längden på stödperioden bestäms enligt 
elevens behov. Under stödperioden arbetar 
ett mångprofessionellt team med eleven. 
Målet är att hitta former för stöd för inlär-
ning och skolgång samt att finna hur habili-
tering på bästa sätt stöder inlärning. 
Målet för stödperioden och det individuella 
innehållet görs upp tillsammans med elev-
en, vårdnadshavaren, närskolan och andra 
eventuella samarbetspartners.

Ylvas koncentrationssvårigheter ledde till att hon underpresterade i sina studier.  
Genom skolhälsovården fick hon en tiogångers betalningsförbindelse för vår  
neuropsykiatriska handledning (Nepsy). Vår Nepsy-handledare gjorde upp en  
lägesbeskrivning tillsammans med klassföreståndaren, specialläraren, Ylva och  
hennes föräldrar.
Målen som lades upp för handledningen grundade sig på Ylvas styrkor och  
uppgifter för att utvecklas. Med skolan förde vi diskussioner angående olika  
undervisningsarrangemang som t.ex. att byta till en bättre sittplats med tanke  
på koncentrationsförmåga, tilläggstid vid prov och metoder för att minska den  
allmänna oron i klassen samt önskemål om uppgifter och undervisningsprogram  
för lärplatta att göra tillsammans med specialläraren.

 
Skolplats
Valteri-skolan fungerar i anslutning till en-
heterna vid Valteri centren för lärande och 
kompetens. 
Vår skola erbjuder elevplats till barn och 
unga i behov av särskilt stöd samt möjlig-
heten till att studera och erhålla habilitering 
som stöd för lärande under skoldagen.

FÖRDJUPAD 
YRKESKOMPETENS
En kunnig personal är av stor bety-
delse på barns och ungas skolstig. 
Våra fortbildnings-, konsultations- 
och arbetshandledningstjänster  
stärker kompetensen gällande stöd 
för elevens lärande, skolgång och 
habiliteringen. Vi utvecklar ständigt 
nya serviceformer, även nätbaserade 
för att tjäna de förändrade behoven 
inom inlärning och skolgång.

Fortbildning 
Våra fortbildningar behandlar ämnen gällan-
de stöd för växande, lärande och skolgång. 
Vi planerar innehållet på och förverkligandet 
av våra fortbildningar tillsammans med våra 
kunder så de motsvara kundens önskemål 
och behov. Utbildningarnas längd varierar 
från ett föreläsningstillfälle till långvariga 
utbildningshelheter. 

Konsultation
Under konsultationer söker vi tillsammans 
lösningar till frågor gällande lärande och 
habilitering eller skolornas mer omfattande 
behov gällande allmänt, intensifierat eller 
särskilt stöd. Våra konsultationer kan stöda 
utvecklingen av hela arbetsgemenskapens 
kompetens eller fokusera på en enskild 
elevs behov av stöd.

Arbetshandledning 
Arbetshandledning är en process vari vår 
arbetshandledare stöder arbetstagarens 
egna professionella utveckling i hens arbete 
och arbetsgemenskap. Arbetshandledning-
en analyserar och öppnar nya perspektiv på 
själva arbetet. 
Vår arbetshandledning grundar sig på ett 
ömsesidigt förtroende och samarbete samt 
är meningsfullt både ur individens och  
arbetsgemenskapens synvinkel.

Undervisningsmaterial  
och publikationer
Vi producerar rehabiliterande undervisnings-
material och ger ut publikationer som stöd 
åt professionella vid olika former av stöd vid 
undervisning. Utgångspunkten för vår publi-
kationsverksamhet är teman och behov som 
framkommit vid våra handledningsbesök. 
Du kan bekanta dig med och köpa vårt  
publikationsmaterial vid våra Valteri stånd 
i samband med olika evenemang eller från 
vår nätbutik:  
valteri.fi/puoti ja valteri/voppi

KONSULTATIONEN LUGNADE NER LEKTIONEN
Ylva koncentrerade sig på undervisningen 
och nådde sina mål



IDÉER FÖR  
PLANERING OCH 
UTVECKLING  
Vi är aktiva inom finländska och  
internationella projekt och nätverk 
som stöder lärande och skolgång.  
Vi erbjuder kommuner samarbete  
genom partnerskap vid genom-
förande av skolgången och under-
visningen för elever i behov av  
stöd i sina närskolor. 

Forsknings- och nätverkssamarbete 
Tillsammans med olika universitet, 
forsknings institutioner, yrkeshögskolor,  
och övriga samarbetspartner deltar vi i  
forskningsprojekt där man undersöker  
faktorer som påverkar barns och ungas  
lärande, funktionsförmåga och habilitering. 

Internationellt samarbete 
Våra elever och vår personal deltar i inter-
nationellt samarbete. Olika verksamhets-
former för detta samarbete är lägerskolor, 
fortbildningar och kurser, personalutbyte, 
studiebesök, vänskolor och -klasser, studie-
praktik samt internationella forsknings-,  
utvecklings- och EU-projekt.

Kommunen som samarbetspartner 
Vi arbetar mångsidigt i kompanjonskap med 
kommuner och skolor. I ett kompanjons-
samarbete kommer vi alltid tillsammans 
överens om verksamhetens innehåll, mo-
dellerna för förverkligandet samt varaktig-
heten helt enligt beställarens behov. Med 
elevernas behov av stöd som utgångspunkt 
i kompanjonsskapsmodellen, hämtar vi vår 
kunskap om inlärning och skolgång samt 
den stödande  habiliteringen in i närsko-
lans vardag. Verksamhetsformer kan t.ex. 
vara kartläggnings- och handledningsbesök, 
bedömnings- och stödperioder, konsultation 
samt arbetshandledning.
Kompanjonskap inom utveckling på skol- 
och kommunnivå, kan ha en bredare in-
riktning inom småbarnsfostran, för- och 

Siiri skulle sluta på dagis och börja skolan. Hon var den första eleven med synned-
sättning i den lågstadieskolan. Lärarna var osäkra på ifall de kunde beakta alla olika 
former av stöd för lärande som Siri var i behov av och vid val av undervisningsma-
terial i just sitt ämne. Hur handleda Siri i att självständigt använda sina hjälpmedel 
och hur stöda Siiris delaktighet i gruppen?
Vår handledande lärare berättade om Siiris synförmåga, behov av stöd och de 
hjälpmedel som behövdes i skolarbetet samt om övriga saker som skulle beaktas i 
övergångsfasen. 
I början av augusti ordnade vi ett infotillfälle för personalen. Vår handledande lära-
re åskådliggjorde synnedsättningens inverkade på Siiris skolgång samt vad som be-
hövde beaktas. Lärarna fick ta upp sådant som de funderat över och fråga hur man 
kunde förverkliga undervisningen i det egna ämnet. 

Siiris skolgång kom smidigt i gång

BEHOVEN OCH FORMERNA FÖR STÖD  
FÖR INLÄRNING GÖRS BEKANTA 

grundskola. Det kan vara frågan om att 
öka personalens kunnande, utveckla 
skolarrange mangen, elevvården, verksam-
hetskulturen, nätverkandet eller projektar-
bete. Arbetsformerna kan vara coaching av 
styrgrupp, konsultation, fortbildning eller 
annat stöd i utvecklingsprocessen.
 



VAD ÄR VALTERI?
Valteri, som är en del av Utbildningsstyrelsens  
verksamhetsområde, är ett riksomfattande center  
för lärande och kompetens som har sex enheter  
på olika håll i Finland. 
 
Dessa enheter är
• Mikael, S:t Michel
• Mäntykangas, Kuopio
• Onerva, Jyväskylä
• Ruskis, Helsingfors
• Skilla, Helsingfors
• Tervaväylä, Uleåborg
 
Valteri har sakkunnande inom autismspektrum, neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar, språk och kommunikation, hörsel, syn, mobility, motorik,  
neurologiska och andra långtidssjukdomar samt flerfunktionshinder.

Blev du intresserad av våra tjänster?
Läs mera om vår verksamhet, våra tjänster och våra produkter  
på vår hemsida valteri.fi
Ta kontakt med våra specialister. Vi berättar gärna mera.
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