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Att stödja barns koppling till skolan har 
varit, och är fortfarande, det främsta målet 
för utvecklingsarbetet inom projektet Skol-
Skick. Vi är övertygade om att data av hög 
kvalitet är avgörande när vi vill hjälpa barn 
att känna starkare koppling till skolan. Vi har 
utfört nationellt betydande pionjärarbete 
genom att sammanställa information om 
barnen i vårt projektområde: deras kopp- 
ling till skolan samt deras inlärning och 
välmående. Informationen har samlats in 
på en elektronisk plattform. Under hösten 
2022 har de första rektorerna fått tillfälle 
att titta närmare på data som gäller deras 
respektive skolor. Vi vet att det finns skill-
nader mellan kommuner och skolor när det 

gäller barnens grad av koppling till skolan. 
Skillnader finns också i fråga om inlärning 
och välmående. 

Det kommande året är det tredje och sista 
året för projektet SkolSkick, såvitt vi vet 
idag. Ett viktigt mål för år 2023 är att omsät-
ta insamlade data i praktiska åtgärder. Vi 
måste tillsammans komma till insikt om 
vad informationen egentligen säger oss, vad 
vi måste ändra på och hur vi kan göra det. 
Faktabaserat beslutsfattande innebär helt 
nya möjligheter att åstadkomma utveck-
ling genom lösningar som verkligen gynnar 
barns och ungas välmående.

100 år mer undervisning!

https://www.koulukunnossa.fi/se/
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Skolfrånvaromodellen är ett välbekant verk-
tyg i skolvardagen. Modellen anger riktlinjer 
för hur och när skolan ska agera vid hög 
skolfrånvaro. 
Våren 2023 kommer vi under ledning av 
projektet SkolSkick att förenhetliga de från-
varomodeller som används i Västra Nyland. 
Samtidigt försäkrar vi oss om att Västra 
Nylands skolfrånvaromodell ligger i linje 
med undervisnings- och kulturministeriets 
nationella rekommendationer som kommer 
att offentliggöras under våren 2023. En ge-
mensam verksamhetsmodell för hela Västra 
Nyland stärker det regionala arbetet och 
insatserna inom elevvården. Gemensamma 

metoder låter oss förebygga skolfrånvaro 
och gripa in i rätt tid. Den uppdaterade 
modellen kommer att ersätta de modeller 
som för närvarande används i skolorna. 

Modellerna samordnas av en arbetsgrupp 
bestående av representanter för de väst-
nyländska kommunerna. Arbetet kommer 
att utmynna i Västra Nylands gemensam-
ma skolfrånvaromodell som ska tillämpas 
fr.o.m. augusti 2023. 
. 

Under läsåret 2021–2022 gick vi 
miste om 1,35 miljoner timmar 
undervisning i projektområdet.

En gemensam skolfrånvaromodell 
för Västra Nyland  



Ta hjälp av OTuS-portföljer  

OTuS-portföljerna, dvs. portföljer för inlärningsstöd (Oppimisen Tuen 
Salkut), är elektroniska uppgiftshelheter inom ämnena modersmål och 
matematik som utvecklats för specialundervisningen och som nås via 
användargränssnittet ViLLE. Portföljerna har tagits fram inom institutet för 
inlärningsanalys (Turun yliopiston oppimisanalytiikan tutkimusinstituutti, 
TRILA) vid Åbo universitet, tillsammans med sakkunniga inom under-
visning och pedagogik. Lärare, forskare och programutvecklare har deltagit 
i utvecklingen av OTuS. Portföljerna är främst avsedda för elever som har 
problem med grundläggande färdigheter inom matematik och mo- 
dersmål. OTuS är individanpassade paket som låter eleverna öva på exem-
pelvis multiplikation, addition och subtraktion eller läsförståelse.

SkolSkick-projektet har dragit sitt strå till stacken för att uppmuntra skolor-
na i projektområdet att börja använda portföljerna. Vi har ordnat OTuS-ut-
bildningar för lärare som ska börja använda portföljerna. Utbildningen 
syftar till att framhålla de fördelar som OTuS innebär för elever och lärare 
samt ge konkret användarvägledning. 

Utbildningar ordnas ännu i början av våren. Vänd dig till din skolas rektor 
för att få veta hur du anmäler dig. 

Välkommen att delta och få reda på hur OTuS kan vara till nytta i ditt 
arbete! 
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Utbildningar för skolgångsbiträden  

Skolgångsbiträden spelar en viktig roll när det gäller att främja elever-
nas välmående och få dem att känna starkare koppling till skolan. Därför 
ordnar vi en närutbildning för projektområdets skolgångsbiträden. De 
teman som tas upp är teamarbete, elevens välmående, skolfrånvaro, elever 
med neuropsykiatriska symptom, elever med psykiska symptom samt 
bemötande av eleven. Utbildningarna ordnas under vårterminen på både 
finska och svenska. 

Rektorn på din skola kommer inom kort att ge dig information om ut-
bildning som ordnas i ditt område. 
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INSTAGRAM

På SkolSkick-projektets Instagramprofil 
finns forskningsbaserad information om 
skolfrånvaro samt fungerande metoder 
för att stärka elevers koppling till skolan. 

Följ @koulukunnossa på 
Instagram!

YOUTUBE

På vår YouTube-kanal hittar du 
morgonsamlingar för välmående samt 

inspelningar av expertföreläsningar 
riktade till yrkesutbildade och 

vårdnadshavare. Teman är bland 
annat neuropsykiatriska utmaningar, 

barns emotionella färdigheter och 
skolfrånvaro.  

Besök vår Youtube-kanal 
så får du veta mer!

https://www.youtube.com/channel/UCyA9ccLnJtYlekYt-Yg4f_Q
https://www.instagram.com/koulukunnossa/
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Lär känna vår närvaromodell! 

SkolSkick-närvaromodellen är ett material som utformats för skolans 
personal, övriga aktörer samt för vårdnadshavare. Materialet är till hjälp 
när det gäller att förebygga skolfrånvaro och hantera situationer där en 
elev har frånvaro. Materialet ger konkreta instruktioner för att exempelvis 
få eleverna att känna starkare koppling till skolan, för att känna igen initi-
ala tecken på skolfrånvaro samt för att kartlägga bakomliggande orsaker 
till frånvaro. Närvaromodellen kompletterar frånvaromodellen genom att 
samla verktyg och metoder som kan användas när en elev har hög skol-
frånvaro. Modellen består av tre delar: förebyggande arbete, tidigt ingri-
pande och intensifierat stöd. Modellen finns i tryckt version samt i elek-
tronisk version på vår webbplats. På SkolSkick-projektets Youtube-kanal 
finns dessutom morgonsamlingar för välmående till fritt förfogande. 

Under hösten fick vi många tillfällen att besöka skolor och presentera och 
diskutera närvaromodellen och årsklockan för välmående. Vi vill sprida 
ordet om närvaromodellen och underlätta för alla att börja använda den 
i vardagen. Vi kommer gärna till er skola för att berätta mer om modellen 
och diskutera, exempelvis vid ett lärarmöte. 

Kontakta oss om du vill ha mera information eller vill att vi kommer till 
er skola:

inkeri.kylanpaa@lohja.fi 
mariia.kivela@lohja.fi
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https://www.koulukunnossa.fi/se/
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Pilotförsök inom det 
intensifierade stödet 
inom projektområdet 

När en elev varit frånvarande oftare och i 
längre perioder krävs en gemensam ans-
trängning från nätverkets, vårdnadshavar-
nas och elevens sida. Pilotförsöken med den 
evidensbaserade metoden Back2School 
fortsätter inom ramen för projektet. Sam-
tidigt utför vi ett pilotförsök med den mer 
långvariga KomIkapp-metoden. 

 

Nyheter från projektet 
Back2School 
 
Back2School-programmet är en evidens-
baserad, strukturerad intervention avsedd 
att minska skolfrånvaro. Pilotprojektet för 
programmet har utgjort en del av nationell 
pilotverksamhet för engagerande arbete i 
skolgemenskapen. Vi ordnade den första 
finskspråkiga Back2School-utbildningen i 
Lojo i slutet av hösten. I den fem dagar lån-
ga utbildningen deltog 14 yrkesutbildade, 
bland vilka en del arbetar inom projektom-
rådet och en del på andra håll i Finland. 
Pilotprojektet för Back2School kommer 
nu att få en fortsättning under ledning av 
projektmedarbetarna, och inkludera ett lite 
större gäng. 

 

KomIkapp 
 
Vi utvecklar och testar även modellen 
KomIkapp som syftar till att hjälpa barn 

med oroväckande, dvs. långvarig och ofta 
förekommande, frånvaro att öka sin närvaro 
i skolan. Vi eftersträvar detta mål genom 
att bearbeta problemen tillsammans med 
barnet, familjen, skolan och det övriga 
nätverket. Syftet är att identifiera de faktorer 
som försvårar barnets skolgång och sedan 
undanröja dessa hinder. Forskning har visat 
att hjälpen fungerar bäst när den bygger på 
en ingående förståelse för barnets övergri-
pande situation, frånvarons bakomliggande 
orsaker samt effektiva interventionsmeto- 
der. Det första steget är därför att skapa en 
grundlig förståelse för barnets situation, för 
att stödet ska kunna inriktas rätt. 

Modellen och metoden KomIkapp har nu 
testats i nästan ett år. Metoden och mo- 
dellen har visat sig fungera bra och pilot-
försöken med arbetsmodellen kommer 
att fortsätta ännu under nästa läsår. Under 
våren är avsikten att nå ut med praxis som 
i utvecklingsarbetet och pilotförsöken visat 
sig vara välfungerande, exempelvis verktyg 
för utredning och inledande kartläggning 
av bakomliggande orsaker samt planering 
av interventioner. 
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Utvecklingsriktningar 
för krävande stöd 

Till projekthelheten SkolSkick fogades 
hösten 2022 ett projekt för utveckling av 
krävande stöd. Projektet finansieras av Ut-
bildningsstyrelsen och syftar till att utar-
beta processer för krävande stöd i samar-
betskommunerna genom att skapa nya 
verksamhetsmodeller i inkluderande verk-
samhetsmiljöer. I utvecklingsarbetet deltar 
Kyrkslätt, Sjundeå, Lojo, Ingå, Hangö, Rase-
borg och Vichtis. Projektgruppen består av 
representanter för skola och småbarnspe- 
dagogik från de olika kommunerna. 

Under hösten har man ägnat sig åt att 
kartlägga nuläget och besöka de olika 
skolorna. Definitionen av begreppet 
krävande stöd har väckt livlig diskussion 
i projektgruppen. På den praktiska nivån 
har projektet två syften: För det första är 
det viktigt att sammanföra de aktörer 
som spelar en nyckelroll för barn som får 
krävande stöd (sjukhusskola, specialskolor) 
och främja samarbete mellan kommuner-
na när det gäller placering av dessa elever. 
För det andra är det nödvändigt att skapa 
samstämmiga processer som kan följas 
när stödbehov uppstår. Enligt utveckling-
steamet behövs tydligare strukturer särskilt 
för övergångsskeden. 



Nyheter om projektet 
VäxtTakt  

Projektet VäxtTakt för småbarnspedagogik-
en körde i gång i augusti 2021 och närmar 
sig nu sitt slut. Projektets mål har varit att 
varje barn ska få det stöd hen behöver, på 
ett transparent sätt, systematiskt, mångpro-
fessionellt, i rätt tid och med rätt intensitet i 
ett så tidigt skede som möjligt. 

Vid projektets början diskuterade vi med 
projektgrupperna vad barns välmående 
innebär och hur vi kan mäta välmående på 
ett tillförlitligt sätt. Vi utarbetade tillsam-
mans med Åbo universitet en välmåen-
deenkät som byggde på påståenden 
hämtade bland annat från MASK-enkäten 
(förkortningen står för monitahoarviointi 
sosiaalisesta kompetenssista, mångsidig 
utvärdering av social kompetens). Enkäter-
na riktades till lärare inom småbarnspeda-
gogiken samt teammedlemmar och vård-
nadshavare. 

Vi ville samla in uppgifter, men även er- 
bjuda systematiska interventionsmodeller 
som kan sättas in i rätt tid. Data i sig är 
inte nog, utan informationen måste kunna 
användas som underlag för beslut. Inom 
småbarnspedagogiken fattas ett oräkneligt 
antal beslut varje dag. När besluten är väl 
underbyggda, kan man vänta sig goda 
resultat. Under projektets gång har vi ökat 
medvetenheten om faktabaserat besluts-
fattande, därtill hörande begrepp samt hur 
denna form av beslutsfattande kan komma 
till nytta i praktiken. 

Vi fick 124 enkätsvar från vårdnadsha-
vare och 241 enkätsvar från lärare inom 

småbarnspedagogiken. Enkätresultaten 
överfördes till en elektronisk vy som hjälp-
er oss att jämföra vårdnadshavarnas och 
lärarnas uppfattningar om de olika delom-
rådena i barnets välmående. Det hjälper 
oss att exempelvis stödja planering av den 
pedagogiska verksamheten. Vi blev varse 
att det finns skillnader mellan vårdnadsha-
vares och lärares uppfattningar om barnens 
välmående. Därför är det viktigt att skapa 
samsyn så att vi kan uppmärksamma rätt 
saker. 

Vi har tagit fram olika publikationer för 
att stödja det vardagliga arbetet inom 
småbarnspedagogiken, och har med glädje 
kunnat konstatera att daghemmen flitigt 
beställt våra publikationer. De publikationer 
och material som vi tagit fram under projek-
tets gång finns på finska och svenska på vår 
webbplats (kasvuvauhdissa.fi). Materialen är 
fritt tillgängliga på webbplatsen. 

Vi har också ordnat utbildningar bland 
annat om neuropsykiatriska frågor, situa-
tioner med uppförandeproblematik samt 
faktabaserat beslutsfattande och inklud-
ering. Utbildningarna lockade deltagare 
bland yrkesutbildade i projektkommunerna 
och responsen var mycket positiv. Utbild-
ningarna fortsätter ännu under våren 2023 
med temana positiv pedagogik och stöd för 
interaktion. 

Vi vill tacka Ingå, Högfors, Grankulla, Lojo, 
Raseborg och Sjundeå kommuner för ett 
enastående samarbete. Vi vill också tacka 
Åbo universitet för att ha skapat en tillför-
litlig enkät och även analyserat enkätsva-
ren.
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Hälsningar från projektkoordina-
torn: “Slappna av i din vuxenhet – 

släpp fram barnet i dig”. 
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VARJE ELEV 
ÄR 

BETYDELSEFULL!
Följ SkolSkick 

i sociala medier

koulukunnossa.fi/se  
#skolskick  @skolskick

https://www.koulukunnossa.fi/se/
https://www.koulukunnossa.fi/se/
https://www.youtube.com/channel/UCyA9ccLnJtYlekYt-Yg4f_Q
https://www.facebook.com/koulukunnossa/
https://www.instagram.com/koulukunnossa/
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