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LILLA EDET. Fuxer-
naskolan håller på 
att skapa ett särskilt 
arbetssätt för elever 
med behov av särskilt 
stöd.

Skolan har sökt 
projektpengar från 
myndigheten för skolut-
veckling.

– Vi vill bryta sko-
lans fyrkantighet och 
finna nya lösningar för 
de elever som har det 
svårt, säger special-
pedagog Annika Egle-
Svensson och socialpe-
dagog Kajsa Olsson.

Någon gång under augus-
ti-september får Fuxernasko-
lan besked om man erhåller 
de 1,5 miljoner kronor som 
sökts i projektpengar. Beslu-
tet är emellertid inte avgö-
rande för utvecklingsarbetets 
vara eller icke vara, konceptet 
kommer att sjösättas i vilket fall 
som helst.

– Med ett ekonomiskt stöd 
innebär det att vi kan ta in nya 
spelare i teamet. Två personer 
skulle kunna projektanstäl-
las och komplettera Annika 
och Kajsa. Annars kör vi ändå, 
säger Fuxernaskolans rektor 
Magnus Olsson.

Utvecklingsarbetet riktar sig 
till ungdomar i högstadiet som 
på ett eller annat sätt far illa. 
Det kan bland annat handla om 
elever som har drogrelaterade 
problem i familjen, hög frånva-
ro, psykiska svårigheter (exem-
pelvis ätstörningar), kriminali-
tet och så vidare.

– En poäng i sammanhang-
et är att vi ska öka samverkan 
mellan polis, barn- och ung-

domspsykiatrin, socialtjäns-
ten och skolan. Vi kommer 
också att ha kontakt med andra 
skolor för att utveckla ett sam-
arbete, säger Magnus Olsson.

Det finns två delar i projek-
tet som Annika Egle-Svensson 
och Kajsa Olsson koncentrerar 
sitt arbete på. Det ena är att ut-
veckla skolmiljön, att förändra 
arbetssätt/förhållningssätt till 
de mest utsatta eleverna. Det 
andra är att, i de mest extrema 
fall, kunna flytta en elev om det 
anses vara den bästa lösningen 
för individen.

– Det kan vara att det händer 
något runt en elev som gör att 
det är bäst för honom eller 
henne att byta miljö. Det är 
där som samarbetet med andra 
skolor kommer in i bilden. Vi 
ska också kunna ta emot elever 
om det behövs, säger Annika 
Egle-Svensson.

Dolda problem
Skolledningen uppfattar att 
det finns ett 20-25-tal elever av 
Fuxernaskolans drygt 500 ung-
domar som är i behov av sär-
skilt stöd. Någon exakt siffra 
finns inte eftersom det kan fö-
rekomma så kallade dolda pro-
blem, som skolans personal har 
svårt att upptäcka.

– Har vi en elev som upp-
visar mycket skolk så ligger 
denna helt klart i riskzonen, 
anser Kajsa Olsson.

Exakt hur stödet till elever 
med särskilda behov kommer 
att fungera i praktiken är för 
tidigt att säga. Annika Egle-
Svensson och Kajsa Olsson är 
dock beredda att gå utanför 
skolans traditionella ramar.

– Det finns ett reglemente 
som innebär att vi ska utbilda 
våra elever, så att de når upp till 

de nationellt uppsatta målen i 
alla ämnen. Det är ett uppdrag 
som vi inte kan frånsäga oss. 
Dock kan vi finna nya sätt för 
en elev att lära sig exempelvis 
matematik. Inom skolan är vi 
ofta dåliga på att förklara varför 
en viss kunskap behövs, det 
gäller att kunna sätta in det i 
sitt sammanhang, säger Annika 
Egle-Svensson.

Bryta isoleringen
– Vi har elever som inte är 
med och upplever vardagsli-
vet på samma sätt som andra 
ungdomar i deras egen ålder 
gör. Då måste vi från skolans 
sida hjälpa till att bryta den 
isoleringen. Vi kan göra det i 
form av studiebesök eller prak-
tik för den enskilda individen. 
Det handlar om att skapa upp-
levelser som gör världen större 
för dessa ungdomar.

Kajsa Olsson fyller i:
– I utvecklingsarbetet blir 

självklart samverkan med för-
äldrarna en viktig bit. Utan 
dem blir det svårt. Lyfter vi 
föräldrarna, lyfter vi även elev-
erna.

Processen är redan igång, 
återstår bara att se om bidrags-
ansökan från myndigheten för 
skolutveckling faller Fuxerna-
skolan till del. Magnus Olsson 
har gått händelserna i förväg 
och annonserat ut två projekt-
tjänster om ett och ett halvt år 
vardera.

– Intresset är stort, vi har 
haft 50-60 personer som visat 
intresse av att få jobba hos oss, 
avslutar Magnus Olsson.

– Fuxernaskolan startar nytt projekt för ungdomar i högstadiet
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Socialpedagog 
Kajsa Olsson (t 
v) och special-
pedagog Annika 
Egle-Svensson 
lägger upp rikt-
linjer för utveck-
lingsarbetet som 
Fuxernaskolan 
ska genomfö-
ra för elever med 
särskilda behov.

Utvecklingsarbete för elever med särskilda behov


