Elever i behov
av särskilt stöd

Vägar till utveckling

Skolbaserad
kompetensutveckling
Modellen bygger på en process där utbildningstillfällen varvas
med tillämpning genom eget utvecklingsarbete.
Det egna utvecklingsarbetet utgör ett viktigt inslag i denna
form av fortbildning.
U står för utbildningstillfälle, där även

T

distansöverbryggande teknik kan nyttjas.
T står för tillämpning i undervisningen

U

U

genom eget utvecklingsarbete.
Handledning ingår i tillämpningsdelen.

T
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Utbildningstillfällena förläggs till tidpunkter
i enlighet med överenskommelse vid kursstarten.

U

U

T

när man utgår från de studerandes egna frågor

T
Start

Aktiva inlärningssituationer skapas,

och erfarenheter.

Resultat
Utvärdering

Utgångspunkt för fortbildningen är den
egna verksamheten, vilket ger möjlighet till reflektion

över den egna verksamheten.
Fortbildning av denna karaktär bör sträcka sig
över en längre tidsperiod, helst minst ett år, för att vara effektiv.
Viktigt är att i planering och genomförande utgå från det
förväntade resultatet.
Modern informationsteknik används för att höja kvalitén och
effektiviteten i undervisning och inlärning. Universitetets erfarenhet
av riktad utbildning kommer här till användning och ger möjlighet till
samverkan mellan kommunerna.

UnivEx
bygger kunskapsbroar
För små målgrupper inom skolan är det
svårt att få behov av kompetensutveckling
tillgodosedda.
Det gäller inte minst den personal som
arbetar inom särskolan eller för övrigt med
elever i behov av särskilt stöd.
UnivEx vill därför genom sin
planeringsgrupp bistå kommunerna i:
• behovsinventering/kartläggning
via lokala handläggare
• lokal skolutveckling
• planering och genomförande
av kompetensutveckling
• forskningsanknytning
• samordning för konferenser,
seminarier
• finna former/mötesplatser
för erfarenhetsutbyten
• nationella och internationella
kontakter
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