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Riktlinje för Tosterö resursskola i Strängnäs kommun
Inriktning
Resursskolan ska vända sig till elever i grundskolan som är i behov av
extraordinära och komplexa stödåtgärder och som inte finner sig till rätta i
den ordinarie grundskolan, trots extra anpassningar och särskilt stöd.
Eleverna i resursskolan ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina egna
förutsättningar och behov genom en tydliggörande pedagogik,
individanpassat skolmaterial samt lågaffektivt bemötande. Resursskolan
ska ha ett tätt samarbete med hem och vårdnadshavare som stärker
elevens utveckling.
Tosterö resursskola ska följa grundskolans läroplan, Lgr11 och erbjuda en
skolgång som möter elevernas särskilda behov dels i små
undervisningsgrupper samt med en hög lärar- och resurstäthet.
Verksamheten är dimensionerad för att ta emot 15 elever.
Målgrupp
Målgruppen är elever som går i årskurs 4–9 som är i behov av
extraordinära och komplexa stödinsatser. Elevens hemskola ska ha uttömt
sina möjligheter att tillgodose elevens behov, trots individanpassad
undervisning och miljö, dvs elever som oavsett hur skolorna har anpassat
skolmiljön och undervisning fortfarande inte klarar av det sammanhanget.
En elev som aktualiseras för placering i resursskolan ska uppfylla
nedanstående kriterier:
o
o
o
o
o

Ha neuropsykiatriska funktionsvariationer
Ha en uttalad psykosocial problematik
Uppvisa uttalad psykisk ohälsa
Ingå i omfattande insatser från regionen
Ingå i omfattande insatser från socialtjänsten
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Ansökan om placering
Sista dagen att inkomma med ansökan fattas av
utbildningschef.
Antagningen sker inför varje nytt läsår.
För att aktualisera en placering i resursskolan ska en ansökan om
placering göras av rektor efter samverkan med skolans elevhälsoteam samt
elevens vårdnadshavare.
Innan en elev aktualiseras för placering ska eleven på sin aktuella skola ha
omfattande och pågående stödinsatser i form av extra anpassningar och
särskilt stöd.
•
•

Elevens behov ska finnas dokumenterade i en pedagogisk utredning
och bedömning samt de till ansökan bifogade utredningar
(medicinsk, social, psykologisk) med anledning av elevens behov.
Stödinsatserna ska vara dokumenterade i ett åtgärdsprogram.

Fritidshem
Elever i årskurs 4–6 ska erbjudas fritidshemsverksamhet i anslutning till
resursskolan.
Om en elev uteblir från erbjuden plats på Resursskolan kan placeringen
komma att omprövas.

