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- Oscar 
- En utbildning för        
   förskolepersonal 
- Språkoteket-ett SIS-projekt 



Den första frågan: Vi är inte bra på barn  

som Oscar, hur ska vi göra? 

 

Visionen: 

”Oscar ska ju växa upp i Sollebrunn, då ska han kunna gå i vår 

skola med de andra barnen” 

Vi kan väl inte säga att Oscar inte kan gå i vår skola om vi inte ens 

har försökt.” 

Det första målet: 

”Vi måste bli bättre på barn som Oscar” 



Hur ovanliga kan lösningarna 

vara i en skola för alla? 

Hur lär ett barn som Oscar? 

Vilka konsekvenser får det för en 

skola/förskola? 

Hur tänker vi om barn med Oscars behov/hur 

möter vi likheter/olikheter? 

Hur kan samarbetet mellan föräldrar, arbetslag 

och skolledning utvecklas? 

Vilken kunskap behöver en skola för att ett barn 

som Oscar ska få en bra och delaktig 

skolgång? 



     Rapporterna finns att ladda ner på 
www.spsm.se: 



DVD 

 
” Filmen kan ses som ett komplement till Lena 
Petterssons rapporter om arbetet kring Oscar.  
Här möter vi skolledare, specialpedagoger och 
vårdnadshavare som samtalar med Thomas 
Ahlstrand om sina erfarenheter och lärdomar 
under dessa tio år.” 



Vem har jag framför mig? 
Vad behöver du? 









- Vi ser 

- Analys 

- Utökat samarbete och         

  strategi 

- Innehåll och genomförande 

- Utvärdering och lärdomar 



Välkomna att delta i en utbildningsserie riktad till er som 

på era förskolor möter barn med stora svårigheter  

inom området kommunikation och samspel 

Att se,förstå och hjälpa! 

 

  



Innehåll: 

    Att förstå neuropsykiatriska begränsningar hos små barn 

    Att stärka och stimulera kommunikationen 

    Att hitta meningsfulla lekar och aktiviteter 

    Samarbete med familjen 

Dagarna kommer att innehålla praktiska aktiviteter, föreläsning 

och möjlighet till samtal 

Inför det första tillfället vill vi gärna att du helt kort berättar om 

ett barn, Kalle, som du tycker är extra spännande eller 

utmanande i ditt arbete: 

Vad tycker Kalle är roligt? 

Beskriv någon situation när du tycker det är svårt att förstå 

Kalle: 

-vad är det då som händer? 

Du får möjlighet att utgå från din Kalle i din utbildning 



- Vi ser 

- Analys 

- Utökat samarbete och         

  strategi 

- Innehåll och genomförande 

- Utvärdering och lärdomar 







Lust att lära i Nolhaga Park 
 


