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för en gemensam skola



Valteri center för lärande och kompetens 

För småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen

För kommuner och andra organisationer

Handledningsbesök
Genom handledningsbesök stöder vi 
barnets eller den ungas lärande, skolgång 
och möjligheter till delaktighet i hans eller 
hennes egen lärmiljö. Samtidigt stöder vi 
utvecklingen av hela arbetsgemenskapens 
kompetens.

Bedömningar
Med hjälp av bedömningar utreder vi barns 
och ungas skol- och inlärningsfärdigheter i 
samarbete med deras närmaste krets. Våra 
bedömningar är mångsidiga och tar hänsyn 
till funktionsförmågans olika delområden. 
Utifrån dem gör vi en sammanställning av 
vilka stödåtgärder och hjälpmedel som 
behövs för lärandet och skolgången.

Stödperioder
Stödperioder betjänar barn och unga som 
behöver intensifierat eller särskilt stöd för sitt 
lärande och sin utveckling. Vårt mål är att 
hitta strategier, metoder och hjälpmedel för 
att ge barnet eller den unga ett mångsidigt 
stöd. Stödperioderna skräddarsys utifrån 
elevens individuella behov och förverkligas 
både i närskolan och i Valteriskolan.

För elever

Utbildningar
Vi erbjuder mångsidiga utbildningar inom 
teman kring lärande, utveckling och skolgång, 
både lokalt och på nationell nivå. Innehållet i 
och genomförandet av utbildningshelheterna 
planeras i samarbete med kunderna för att 
motsvara deras önskemål och behov.

Arbetshandledning
Våra arbetshandledare stöder arbetstagarens 
yrkesmässiga utveckling i arbetsuppgifterna 
och -gemenskapen. Arbetshandledningen, 
som kan ordnas individuellt eller i grupp, har 
som mål att strukturera arbetet, öppna upp 
nya perspektiv och förbättra välbefinnandet 
i arbetet.

Konsultationer
Genom konsultationer stöder vi hela 
arbetsgemenskapens kompetens-
utveckling, elevgrupper eller enskilda 
elever. Vi hittar tillsammans lösningar på 
frågor kring stöd för lärande och skolgång 
samt förverkligandet av ett mångsidigt 
stöd i skolorna.

Utvecklingspartnerskap och projekt 
I samarbete med våra samarbetspartner 
planerar och genomför vi utvecklingshelheter 
till stöd för lärande på skol- och kommunnivå. 
Våra experter har gedigen kunskap om bland 
annat ledning av läroanstalter och utbildningar, 
arbetsgemenskapshandledning samt utveck-
lingsarbete inom olika stödnivåer och elevhälsa.

I utvecklingen av vår verksamhet utnyttjar vi 
nationellt och internationellt forsknings- och    
nätverkssamarbete.

Vi erbjuder också teamcoaching, publikationer och läromedel för utveckling 
av stödet för lärandet och skolgången.

Utöver de ovan nämnda omfattar våra 
tjänster stöd i övergångsskeden i utbild-
ningen, rehabilitering, neuropsykiatrisk 
coaching, webbundervisning, individuella 
material och skolplats.

Tjänsterna för elever kräver en 
betalningsförbindelse från kommunen, 
och staten stöder kommunerna i 
anskaffningen av dessa tjänster.

Valteri är ett center för lärande och kompetens som är unders-
tällt Utbildningsstyrelsen och erbjuder mångprofessionellt 
stöd för barns och ungas lärande och skolgång över hela 
Finland. Förutom för barn och unga erbjuder vi tjänster också 
för de yrkespersoner som arbetar med dem och för hela 
organisationen. 

Vårt mål är att så många barn och ungdomar som möjligt ska 
kunna studera i sin egen närmiljö. I vår verksamhet satsar vi 
på tidigt stöd samt använder oss av forskningsresultat och ett 
branschövergripande arbetssätt. Vid varje Valteri-center för 
lärande och kompetens verkar också en Valteriskola.

Våra tjänster
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Vill ni samarbeta med oss?

• I arrangemang för stöd för lärande och skolgång
• I fortbildning för personal och främjande av välbefinnande i arbetet
• I utveckling och beredning av projekt

Mer information och kontaktuppgifter finns på adressen valteri.fi
Ni kan också ta kontakt via formuläret på valteri.fi/sv/ta-kontakt.

På vår webbplats finns avgiftsfria material och en nätbutik med publikationer.

Kontakta oss – vi berättar gärna mer!

Kontakt

https://www.oph.fi/fi
https://www.valteri.fi/

