
SPSM

Glimtar ur en kurators 
vardag i SPSM
Annalena Jonsson & Emma Sundin



SPSM

Innehåll

Presentation av oss

Presentation av myndigheten

Hur tas en elev emot?

Om Birgittaskolan

Om elevhälsan 

Om kuratorsuppdraget



SPSM

Presentation av oss

Annalena 20% kurator Emma 80% kurator

= 100% tjänst

Arbetar sitt sista år på SPSM. Har arbetat på SPSM i 5 år.
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Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM

Myndigheten är indelade i flera olika verksamhetsområden, specialskolan är ett eget VO.

Specialskolorna består av tio skolor varav fem st regionala för döva och hörselskadade. 

Birgittaskolan, Östervångsskolan, Manillaskolan, Vänerskolan och Kristinaskolan. 

Det finns tre stycken Hällsboskolor för elever med språkstörning.

Ekeskolan och Åbackaskolan är nationella skolor.
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Hur tas en elev emot i specialskolan?

• Ett intyg om CI eller ett audiogram som inte är äldre än 18 månader.

• Ett aktuellt personbevis med folkbokföringsuppgifter.

• Enligt skollagen ska ett beslut om mottagande i specialskolan föregås av en utredning som omfattar en 

pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.

• Social bedömning som inte är äldre än 24 månader. Den sociala bedömningen ska redovisa om det 

finns sociala orsaker i eller utanför skolan som påverkar barnets förmåga till lärande. Om kurator 

bedömer att det inte finns behov av utredning ska detta styrkas med ett intyg.
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Om Birgittaskolan

• Tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö

• Två kursplaner - särskolans kursplan och 

specialskolans kursplan.

• Anpassade lokaler, utformade efter elevernas behov 

och med hörteknik.

• Tillgång till en tillgänglig social arena med möjlighet till 

kamrater som de kan kommunicera med, vilket stödjer 

deras identitetsutveckling.

• Målet är att alla elever skall kunna tillägna sig fullt 

teckenspråkig undervisning när de slutar på 

Birgittaskolan. 
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Om elevhälsan

- Emma skolkurator

- Annalena skolkurator

- Två specialpedagoger

- En logoped (riktad till fyra olika skolor)

- En skolsköterska Birgittaskolan/Åsbackakolan

- En skolpsykolog Birgittaskolan/Åsbackaskolan

- En skolläkare
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Vad gör vi?

- Främjande/förebyggande arbete

- Kartläggningsanalyser

- Sociala bedömningar inför grundsärskolans kursplan
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Vad gör vi? (fortsättning)

- Kontakt med vårdnadshavare

- Handledning

- Trygghetsplan och kränkningar

- Handlingsplan för RBS
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Vad gör vi? (fortsättning)

• Samverkan internt och externt

• Samtal och konflikthantering

Vi står för den psykosociala kompetensen på skolan!




