Eleven Markus Hellström får hjälp med en matteuppgift av Mire Warsama, specialpedagog och klassansvarig på
Blommensbergsskolan. I bakgrunden elevassistenten Elin Lundqvist. Foto: Robert Blombäck
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Hemmasittare kom tillbaka
Långtgående individuella anpassningar och ett prestigelöst lärande i
avskildhet är några av Blommensbergsskolans framgångsfaktorer för att
slussa elever med långa frånvaroperioder, så kallade hemmasittare, tillbaka
till skolan igen.

I Sverige råder både skolplikt och skolrätt. Trots detta finns det barn som inte
går i skolan. Orsakerna varierar från fall till fall men gemensamt för de flesta
är att det skapar lidande både för barnen och för deras föräldrar när skolan

inte fungerar.
På Blommensbergsskolan i Gröndal har man arbetat fyra terminer med en
särskild undervisningsgrupp för elever i årskurs 6 till 9.
– Vi har startat undervisningsgruppen i första hand för elever med diagnoser
inom autismspektrumet, som inte klarar den sociala biten i skolan, berättar
Jenny Stanser, rektor för Blommensbergsskolan och initiativtagare till den
särskilda undervisningsgruppen.
Klassrummet, där de 11 eleverna i 6-9:an går, skiljer sig avsevärt från vanliga
klassrum, med bland annat avskiljande, ljudisolerande fåtöljer och flyttbara
soffor och bord.
Undervisningen är helt individuellt anpassad. Samtidigt som man följer ett
fast schema varje dag, med tydlig ämnesundervisning.
– Lärandet i vårt klassrum är annorlunda; eleverna står, går, ligger i soffan,
sitter och äter med mera. Det viktiga är att de är här och att vi kan stötta dem
i deras lärande på ett strukturerat sätt, konstaterar Maria Rosell, biträdande
rektor, specialpedagog och ansvarig för 6-9:an.
– Det som drivit oss är ett genuint intresse för vad som är bäst för den
enskilda eleven. Vårt arbetssätt med en särskild undervisningsgrupp i
avskildhet är helt rätt för de här eleverna, slår Jenny Stanser fast.
Relaterat
Sju tips på anpassningar för lärande (Pedagog Stockholm)
Vad gäller för extra anpassningar och särskilt stöd? (Skolverket)

Vi på utbildningsförvaltningen arbetar utifrån visionen om en bra utbildning
för alla barn i Stockholm, oavsett bakgrund. Stockholms stads skolor är öppna
för alla. Elevernas förutsättningar, deras motivation, lärandet och vart de är
på väg är vårt fokus. Stadens skolor är väl ansedda och det är alltid nära till
en skola med hög kvalitet. Från förskola till gymnasium har elever och
föräldrar ett stort inflytande och möjlighet att välja mellan ett brett utbud av
olika pedagogiska inriktningar.
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