
Bilaga 3 
Arbetsgruppen specialläraren Kerstin Björklund-Valkeejärvi (dagvård och förskola) & handledande specialläraren Ann-Sofie Selin 
(förskola & skola), kurator Lilian Rönnqvist, skolläkare Terhi Vörlund-Wallenius, hälsovårdaren Monica Zetter 25.1.2016 
uppdaterat på förskollärarnas och föreståndarnas möte 8.2.2016 

Förskolans tidslinje för augusti‒maj med sikte på skolstarten 
augusti ‒september observationer och anteckningar i barnens 

uppföljningsblanketter; 
KTI, kontrollerad teckneiakttagelse  

förskolläraren 
 
förskolans speciallärare 

då barnet fyller 6 år omfattande sexårskontroll (1,5h) hälsovårdaren 

oktober ‒besök och påhälsning i grupperna, 
vårdnadshavarna informeras  
‒besök i grupperna och konsultation ‒fokus på 
allmänt stöd 

kuratorn  
 
förskolans speciallärare och handledande 
speciallärare tillsammans 

september‒oktober 
 

‒uppföljning av barnets växande och lärande; 
‒pedagogisk bedömning för eventuellt behov av 
intensifierat stöd  
‒granskning (Lp2016) och 
handledning/konsultation  

förskolläraren och vårdnadshavare 
 
förskolläraren 
 
förskolans speciallärare 

oktober, innan höstlovet 
 

konsultation av mångprofessionellt team per 
förskolenhet och grupp för helhetsbild och 
eventuella utredningar och åtgärder att utföra 
under förskoleåret 

respektive förskollärare, förskolans 
speciallärare och skolornas handledande 
speciallärare och psykolog samt 
representanter för kurator, skolläkare 

november 
 

överföring till intensifierat stöd 
‒vårdnadshavarna och övriga deltagare inbjuds 
att bekantar sig med ’Planen för barnets lärande’ 
innan mötet  
‒ordförande: förskolans speciallärare 
‒sekreterare: förskolläraren uppdaterar efter 
mötet och ger åt hemmet att bekräfta med 
underskrift 

vårdnadshavare, förskollärare, förskolans 
speciallärare och skolornas handledande 
speciallärare samt enligt behov psykolog, 
kurator, hälsovårdare samt ergo-, fysio-, 
talterapeuter 

november 
‒december‒januari 

uppdaterad ’Plan för barnets lärande’ 
som grund för förskolearbetet 

förskolläraren 

november 
‒december 

sammanfattning över förväntade behov inför 
skolstarten till rektorerna och direktören för 
fostran och undervisning 

skolornas handledande speciallärare (och 
förskolans speciallärare) 

januari besök i grupperna och konsultation  
‒fokus på den individuella planen (inklusive 
allmänt stöd) 

förskolans speciallärare och skolornas 
handledande speciallärare; skilda besök 

februari uppföljningsmöte med uppdaterad ’Plan för 
barnets lärande’ som grund samt uppdatering  

vårdnadshavare, förskolläraren 

särskilt stöd-nivå 
januari‒februari 

med tanke på överföring till särskilt stöd-nivå 
möts berörda personer för att gå igenom den 
pedagogiska utredningen och den individuella 
planen baserade på psykolog- och övriga 
utredningar och den pedagogiska bedömningen  

förskollärare, vårdnadshavare, förskolans 
speciallärare, psykologen och 
skolans/Sirkkalabackens representant,   

särskilt stöd-nivå 
29.2. 

beslutsunderlaget för beslut om särskilt stöd till 
direktören för svensk fostran och undervisning 

förskolläraren 

februari förskolans administrativa mångprofessionella 
möte 

sammankallas av förskolan: föreståndare, 
kuratorer, psykolog, läkare, rektorer, 
speciallärare, cheferna för 
småbarnsfostran och fostran och bildning 

datum? assistentbehovet förskollärarna fyller i rektors blankett 

april överföringsmöte förskola>skola 
 

respektive förskollärare, hälsovårdaren 
samt skolans rektor/representant(er) 

april (‒maj) uppföljningsmöte (uppdaterat dokument som 
grund), sammanfattning och tankar inför 
skolstarten  

vårdnadshavare och förskolläraren samt 
nybörjarlärare/skolans representant 

juni beslut om ytterligare överföringar direktören för svensk fostran och 
undervisning 

 


