
Riktlinjer för barn i behov av särskilt stöd 

2019-08-20 

  

Riktlinjer för barn i behov av särskilt stöd 

Verksamheten på förskolan bygger på Maria Montessoris pedagogik som är en individanpassad 
pedagogik som ser till varje individs behov och förutsättningar och anpassar verksamheten efter 
detta. Vi formar självständiga individer under ledordet ”hjälp mig att göra det själv” samt devisen 
att vi ska följa barnen i deras intresse och utveckling. Läroplanen för förskolan bygger på att 
verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att 
omsorg, utveckling och lärande blir en helhet (Lpfö98) 

Individen 
Vi arbetar utifrån ett förhållningssätt som innebär att vi ser till varje barns behov, förutsättningar 
och kompetenser och utifrån detta utformar verksamheten och miljön och stöttar barnen till 
utveckling. I den dagliga verksamheten och vid våra reflektionstillfällen diskuterar vi kring barnen i 
gruppen och hur vi på bästa sätt kan stötta dem samt anpassa verksamheten och miljön efter deras 
behov. I de diskussionerna uppmärksammar vi även pedagogernas förhållningssätt gentemot 
barnen och hur detta påverkar dem samt om pedagogens förhållningssätt mot barnen behöver 
ändras på något sätt. Vi menar att det är viktigt att varje barn får erfara den tillfredsställelse det ger 
att göra framsteg, övervinna svårigheter samt se sig som en tillgång i gruppen. Den enskilda 
individen får möjlighet att påverka sin vardag dels genom att den dagligen får välja vad den vill 
verka kring samt att den två gånger per år får tillsammans med sina föräldrar genomföra en enkät 
gällande hur barnet trivs på förskolan samt inför utvecklingssamtal uttrycka hur den ser på det stöd 
den får ifrån pedagogerna. 

Gruppen 
I vår verksamhet skapar vi förutsättningar för individen att verka i barngruppen tillsammans med de 
andra barnen. Vi delar upp barngruppen i mindre grupper vid olika tillfällen där barnen ges större 
möjlighet att utveckla sin förmåga att samverka i en grupp. Vi ser hur barnen samspelar med 
varandra och vi uppmuntrar barnen att samverka genom att bland annat uppmuntra barnen att ta 
hjälp av en kompis. När vi delar upp gruppen i mindre grupper gör vi ett medvetet val i hur 
gruppsammansättningen ska se ut för att barnen ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att verka 
i en grupp för att få känna glädjen att lyckas. Vi arbetar utifrån att stärka gruppen genom att se till 
gruppdynamiken och utveckla barnens förmåga att kunna samarbeta med olika barn vilket leder till 
att gruppkänslan stärks. Vi arbetar utifrån att varje individ är olika samt att man har olika styrkor 
och svagheter. Vi påvisar detta för barnen för att de ska få en förståelse för varje individs behov och 
beteende. 
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Insatser 

I verksamheten ser vi till varje individ och hur individen verkar i gruppen. Vi observerar de olika 
behoven och hur dynamiken i gruppen fungerar och utifrån detta reflekterar vi i vardagen samt vid 
reflektionsmöten kring hur vi kan skapa förutsättningar i verksamheten och i miljön för varje barn. 
När våra reflektioner påvisar ett utökat stöd för något barn upprättas en handlingsplan (se bilaga 1.) 
i samråd med föräldrarna. Där beskriver vi nuläget och vilka insatser vi har skapat samt hur vi ska gå 
vidare och om det behövs stödinsatser utifrån. 

Handlingsplan – Barn i behov av särskilt stöd 

Diskutera med varandra i arbetslaget det ni ser. 

Informera förskolechefen och eventuellt övrig personal på förskolan. 

Observera och dokumentera händelser. 

Samla dessa uppgifter. 

Analysera tillsammans i arbetslaget era observationer och dokumentationer. 

Hur går vi vidare med detta? 

Skriv en ”uppföljningsrapport” enligt nedan. 

Uppföljningsrapport  

1. Bakgrund  

2. Nuläget 

3. Åtgärder/insatser som kommer att göras. (vem, hur, när, varför) 

4. Pedagog – hur påverkar vårt förhållningssätt barnet och hur behöver vi bemöta barnet? 

5. Föräldrar (medverkan/insatser) 

6. Behövs stödinsatser utifrån (t.ex. psykolog, logoped) 

7. Uppföljning/utvärdering av insatserna. (Bestäm tillsammans när detta ska ske) 

 

Hur har det gått? 

Vad behöver vi fortsätta med? 

Hur ska vi gå vidare? 

Gör en ny uppföljningsrapport utifrån punkterna 2-6. 

Informera Rektor kontinuerligt. 
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Uppföljningsrapport - Barn i behov av särskilt stöd              

Datum: ___________ 

 

1. Bakgrund 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2. Nuläge 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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3. Åtgärder/insatser som kommer att göras. (vem, hur, när, varför) 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

4. Pedagog – hur påverkar vårt förhållningssätt barnet och hur behöver vi bemöta barnet? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5. Föräldrar (medverkan/insatser) 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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6. Behövs stödinsatser utifrån (t.ex. psykolog, logoped) 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

7. Uppföljning/utvärdering av insatserna. När? 

________________________________________________________________ 

8. Informera Rektor. 

________________________________________________________________ 

 

Namnunderskrifter: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Uppföljning/utvärdering av insatserna  - Barn i behov av särskilt stöd 

Datum: ___________ 

1. Hur har det gått? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________ 

2. Vad behöver vi fortsätta med? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________ 
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3. Hur ska vi gå vidare? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________ 

Namnunderskrifter: 

____________________________________________________________ 

             

 


