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Syfte
Att få svar på en specifikt uttalad frågeställning gällande ett barn då det finns behov av en mer fördjupad utredning.
Erfordras även vid remittering till BNP, HAB och ROT.

Arbetsgång
I basutredningen samverkar 6 kompetenser – barn, föräldrar, specialpedagog, kurator, psykolog och läkare/skolsköterska.
Föräldrarna medverkar aktivt i basutredningen eftersom det är de som har den största kunskapen om barnet.
Övriga kompetenser tar, under utredningens gång, kontinuerligt del av föräldrarnas bild av barnet.
Det är också självklart att eleven själv får komma till tals genom en, till den enskilde eleven anpassad, elevintervju.
Initiativ till basutredning kan tas av föräldrar, rektor, arbetslag eller lärare.

Barn med outredda behov

Inkommet ärende diskuteras i
teamet

Elevintervju

Första möte med föräldrar,
ev barn och teamet

Vid mötet diskuteras ärendet. Föräldrarna får ta ställning
till om basutredning skall genomföras. Tillsammans formuleras en frågeställning och föräldrarna informeras om vilka
övriga kompetenser som skall komma att ingå i utredningen. Föräldrarna får samtliga tider. Tider för besök vid olika
utredningar bör om möjligt samordnas.

UTREDNING

Utredning påbörjas. Informella möten sker mellan utredare
för utbyte av information.

Spec.ped
utredning

Social
utredning

Psykolog
utredning

Hälso
utredning

Föräldrar

Intern sammanfattning och diskussion i teamet. Eventuella
förslag till fördjupning genom kompletterande utredningar.

Analys, sammanfattning och
rekommendationer av teamet

Utredningsresultatet och förslag till åtgärder diskuteras
med föräldrarna. Föräldrarna lämnar sitt tillstånd till att
utredningsresultatet kan delges berörd personal.

Möte med föräldrar och
representanter från teamet

Barnet får ett eget samtal om utredningens resultat med
någon ur teamet. Föräldrar närvarar om de så önskar.

Information till barnet

Resultatet av basutredningen omsätts alltid i pedagogiska
termer. Det är viktigt att utredningens resultat och de planerade åtgärderna utformas på ett sådant sätt att det alltid
gagnar barnet.

Återlämnandekonferens med
rektor, berörd personal,
föräldrar och repr från teamet
ÅTGÄRDSPLAN
Ev stöd/
behandling
för föräldrar
och barn

Ev stöd/
handledning
till personal

Ev åtgärder i
skolmiljön

Utvärdering

Uppföljning

Barn med utredda behov
och fungerande
åtgärdsplan

Ev remisser

Skriftlig utvärdering till föräldrar och lärare. Utvärderingen
skall ge svar på om föräldrar och/eller skola har fått svar
på den ursprungliga frågeställningen och hur de upplever
genomförandet av utredningen
Uppföljningen görs för att se att utredningens resultat och
efterföljande åtgärdsplan ger efterfrågade effekter.
Tidsplanering för detta bestäms från fall till fall men uppföljningen bör göras inom ca 6 månader.
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