


Stadieövergångar

Hur fungerar stadieövergångarna i olika kommuner?
• Det fanns ett intresse bland deltagarna att lyssna in och ta med sig goda idéer 

för att utveckla rutinerna i egna kommuner
• Stadieövergångarna fungerar olika i olika kommuner. I vissa kommuner är 

riktlinjerna tydliga för hur personal ska gå till väga vid en stadieövergång, 
medan det i en del kommuner inte finns generella riktlinjer. I vissa kommuner 
fungerar det bättre mellan vissa stadier än andra.

• Alla har möjlighet att lära av varandra eftersom utmaningarna är liknande i 
olika kommuner och mellan olika stadier

• Genom att personalen kommunicerar och delar med sig av erfarenheter kan 
goda handlingsmodeller överföras (från övergången mellan 
småbarnspedagogiken och skolan till stadieövergången mellan årskurs 6 och 7, 
och vice versa)

På spåret! En lärstig för alla



Samarbete

Att samarbeta är viktigt – vem ska man samarbeta med och varför ska man göra det?
• För barnets bästa!
• Arbetet blir ju lättare om vi gör det tillsammans
• Allting bygger på relationer och ömsesidig respekt
• Hemmet är en mycket viktig part att samarbeta med också (speciellt viktigt med barn 

i behov av stöd)
• Genom att samarbeta är det även enklare att använda sig av varandras styrkor

På spåret! En lärstig för alla



Handledning

Hur är jag som handledare, hur gör jag vid ett handledningstillfälle, hur försöker jag 
komma framåt i processen, hur tar jag eventuell kritik?
• Handledning är svårt, det handlar om att skapa relationer, ömsesidig respekt, 

förståelse och insyn i arbetet…
• Hur bli bättre på denna uppgift? Man behöver öva, pröva sig fram och även tillåta 

sig själv att inte alltid veta

Olika typer av handledning: konsultativ,  reflekterande och samarbetande
• De olika handledningsformerna är olika till sin karaktär
• Speciallärarens roll går mer och mer från att ha varit konsulterande till att bli 

reflekterande och samarbetande
• De olika sätten att handleda kommer alltid att behövas eftersom det vid olika 

tillfällen och för olika personer kan krävas olika sätt att handleda 

På spåret! En lärstig för alla


