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Elevstöd vid Bäckadalsgymnasiet
Bäckadalsgymnasiet är en skolverksamhet. Som sådan definieras vi av vårt huvuduppdrag att kunskaps- och värdegrundsmässigt stödja våra elever och studenter att uppnå de mål som
är satta i det svenska utbildningssystemet.
Vi tror, utifrån ledande forskning och erfarenhet, att ett bra och lärande möte mellan pedagog
och elev är den viktigaste framgångsfaktorn för att du som elev skall lyckas nå dina mål. Vi
har därför en hög behörighetsgrad och kompetens på våra pedagoger och arbetar som regel
med en högre lärartäthet än övriga gymnasieskolor i Jönköpingsregionen. Målet är att alla
elever skall klara målen inom de ordinarie tids- och resursramarna.
Men ibland händer saker som gör att du som elev kan behöva hjälp och stöd utöver ordinarie
undervisningsresurs. Det kan t.ex. handla om att något händer privat som påverkar måendet
eller att du har någon typ av inlärningssvårigheter. Bland annat därför har vi också en
elevstödjande organisation med olika kompetenser som är till för att hjälpa dig komma vidare.
De olika elevstödjande kompetenserna arbetar också med förebyggande arbete. Det bästa
problemet är ju det som aldrig uppstår om vi har varit bra på att informera om och diskutera
rätt ämnen. Därför
Vilka är våra elevstödjande kompetenser och resurser och hur kan de hjälpa dig?
Resurstid
Resurstid är till för dig som upplever att du behöver tillgång till en behörig lärare för stöd och
hjälp i en pågående kurs. Under en särskild schemalagd tid i veckan finns lärare i samtliga
ämnen tillgängliga för stöd i pågående kurser.
Rätt använd kan resurstiden hjälpa dig att undvika att få F-betyg i en kurs, och därmed slippa
att ägna tid åt att läsa in hela kursen igen i efterhand.
Fråga undervisande lärare i den kurs du läser
Skriv- och läscentrum (”SOL”)
SOL är i första hand till för elever som har:


Läs- och skrivsvårigheter och/eller dyslexi




Matematiksvårigheter
Andra inlärningssvårigheter, t.ex. koncentrationssvårigheter

På SOL vill vi:
 Stödja eleven att upptäcka och uppnå sin fulla kapacitet
 Stödja eleven i att uppnå sina studiemål
 Sprida kunskap om metoder att stödja elever i behov av särskilt stöd inom
Bäckadalsgymnasiets organisation
För att uppnå ovanstående mål använder vi oss av nedanstående metoder:





Vi utreder elevens svårigheter och upprättar åtgärdsprogram utifrån resultatet
Vi arbetar för att skapa en positiv studiesituation för eleven i samverkan med andra
personalgrupper
Vi tränar elevens läs- och skrivförmåga samt matematiska förmåga utifrån behov
Vi erbjuder Individuell handledning bland annat för att eleven skall hitta det sätt att
lära som passar just honom/henne

Till SOL går du frivilligt utifrån en planering som du gör tillsammans med din lärare. Du
kommer till SOL under skoltid då du inte har lektioner.
SOL på Bäckadalsgymnasiet bemannas av 4,0 personal med kompetens motsvarande
grundskole-, speciallärar- och specialpedagogkompetens.
Studie- och yrkesvägledare
Studie- och Yrkesvägledare (”SYV”) finns här för dig om du vill veta mer om något gällande
din pågående gymnasieutbildning eller fortsatt utbildning efter denna. Under och efter din
gymnasieutbildning ställs du inför ett antal val. SYV:s roll är främst att informera och stödja
dig i samband med dessa val.
Studie- och Yrkesvägledare kan till exempel erbjuda dig vägledningssamtal. Du har då
återkommande samtal med en studie- och yrkesvägledare som använder en metod som
fungerar som bollplank när du känner dig förvirrad och villrådig. Tanken är att du på så sätt
ska lära känna dig själv så att du kommer fram till beslut som känns bra och stämmer överens
med den du är.
SYV på Bäckadalsgymnasiet bemannas av 3,0 personal med Studie- och
Yrkesvägledarkompetens.
Skolsköterska
Skolsköterskan finns här för dig om du behöver hjälp med rådgivning och viss vård kring din
fysiska och psykiska hälsa. En annan stor uppgift för dem är att jobba med förebyggande och
hälsofrämjande verksamhet på skolan. Om du har hälsoproblem av en omfattning som gör att
skolsköterska inte kan hjälpa dig på plats kan de hjälpa dig att förmedla kontakt med rätt
vårdinstans.

Skolsköterskorna på Bäckadalsgymnasiet arbetar för att varje enskild elev på skolan skall få
bästa möjliga förutsättning för sitt lärande. Ett viktigt mål är att verka för att du som elev skall
ha möjlighet klara din skolgång så väl som möjligt, oavsett eventuella fysiska eller psykiska
hinder.
Alla i skolan har tystnadsplikt men i olika hög grad. Personalen inom skolhälsovården har den
strängaste sekretessen enligt Hälso- och sjukvårdslagen.
Skolsköterskefunktionen på Bäckadalsgymnasiet bemannas av 2,0 personal med
sjuksköterskekompetens med specialistutbildning mot skolsjuksköterska.
Kurator
Kuratorns huvudsakliga arbetsuppgift är att stödja och hjälpa elever med frågor av personlig,
psykosocial och studieekonomisk karaktär.
Oftast löser man problem genom att tala med vänner, familj eller någon vuxen, men ibland
kan det kännas bättre att tala med någon utomstående som också har tystnadsplikt.
Samtalen kan handla om problem i familjen, relationer, oro och ångest, depression,
sömnproblem, sorg, stress eller existentiella tankar. Om du inte själv vet hur du ska börja
berätta om ditt bekymmer, hjälper vi dig genom att ställa frågor.
Ibland kan man behöva ett större omhändertagande. Då kan du få hjälp att få kontakt med
socialtjänst, studentpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri eller sjukvård.
Kuratorsfunktionen på Bäckadalsgymnasiet bemannas av 3,0 personal med
socionomkompetens.

Hur gör du om du känner ett behov av att få stöd?
Om du känner ett behov av att få stöd under resurstid – prata med din undervisande lärare i
kursen som du vill ha stöd i angående var stöd erbjuds.
Om du i övrigt känner ett behov av stöd från våra elevstödjande kompetenser – prata främst
med din mentor, så kan hon/han hjälpa dig att komma vidare.

