Arbetsplan för 1,2,3-modellen
Kyrkbyskolan har tillsammans med socialtjänsten i Nödinge jobbat
fram en modell där vi visar vikten av att våra elever medverkar i
skolans undervisning. Tanken är att modellen ska vara tydlig och
lättförståelig för alla berörda parter; elev, vårdnadshavare, skola och
socialtjänst.
Steg 1: Vid första skolktillfället kommer klassföreståndaren kalla till ett möte där elev,
vårdnadshavare och klassföreståndare träffas på skolan. Mötet äger rum inom en vecka från
skolktillfället. Rektor och skolans elevhälsoteam informeras om mötet.

Steg 2: Vid andra skolktillfället kommer rektor/tillförordnad rektor att kalla till ett möte
där elev, vårdnadshavare och klassföreståndare träffas på skolan. Mötet äger rum inom en
vecka från skolktillfället. Föräldrar får tillfälle att skriva på samtyckesblankett under detta
möte. Rektor informerar skolans elevhälsoteam om mötet.

Steg 3: Vid tredje skolktillfället kontaktar Kyrkbyskolans elevhälsoteam förste
socialsekreterare på Nödinge socialtjänst. Socialtjänsten bjuder in elev, vårdnadshavare och
en av skolans kuratorer till ett möte i socialtjänstens lokaler på Södra Klöverstigen. Kallelse
till mötet skickas inom en vecka från skolktillfället.

Utvärdering: Modellen kommer kontinuerligt att utvärderas under läsåret 09/10 då
socialtjänsten och skolans elevhälsoteam träffas. Dessutom kommer skolans arbetslag och
elevråd att involveras i utvärderingen. Beslut om fortsättning tas i juni 2010.

Samtyckesblankett är en blankett där vårdnadshavare kan ge möjlighet till informationsutbyte mellan
skola, fritid, socialtjänst, BUP och/eller polis rörande sitt barn.

Ej anmäld frånvaro
Om en elev är frånvarande men inte anmäld av vårdnadshavare ska klassföreståndare
kontakta vårdnadshavare så snart som möjligt, dock senast inom en arbetsdag.

Ledighetsansökan
Elevens ska i så god tid som möjligt ansöka om ledighet, dock senast två veckor innan
ledigheten. På baksidan av ledighetsansökningsblanketten ska eleven skriva ner vad/mängd
tid den kommer att missa, samt vad den ska göra för att ta igen förlorad undervisningstid.
Denna blankett ska skrivas på av vårdnadshavare och elev innan ledighetsansökan
eventuellt beviljas. Blanketten finns utanför expeditionen på Kyrkbyskolan.

Utvärdering
Detta arbetssätt ska utvärderas efter varje läsår. Nästa utvärdering kommer att ske juni
2010.
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