ELEVINFORMATION FRÅN VÅRDNADSHAVARE VID ANTAGNING
Datum: _____________________________
För- och efternamn: ______________________________________________________
Personnummer: ___________________________

1.Bakgrund
Nuvarande skola? Hur har ert barns tidigare skolgång sett ut? Varför vill hen gå på Snitz?

2.Styrkor och intressen
Vilka intressen och styrkor har ert barn? Har ni förslag på hur dessa intressen och styrkor kan
användas i undervisningen? Vilka skolämnen har ert barn tyckt bäst om under sin skolgång?

3.Frånvaro
Beskriv ditt barns eventuella frånvaro. Vad har varit utlösande faktorn samt vilka har
framgångsfaktorerna varit för närvaro?

4.Socialt samspel
Hur fungerar ert barn med andra i sin omgivning (barn, tonåringar och vuxna)? Har hen lätt
att få vänner? Om inte, vad har det primärt berott på?

5.Beteende
Vi skulle vilja få en inblick i ert barns koncentrationsförmåga, förmåga att strukturera och
organisera skolarbete och aktiviteter, motivation för skolarbete, kommunikationsförmåga
samt läs- och skrivförmåga. I vilka situationer och på vilket sätt yttrar sig ert barns eventuella
svårigheter? Beskriv hur ofta, hur länge och i vilka sammangan ett beteende brukar kunna
pågå.

6.Vardagssituationer
Hur fungerar ert barn i vardagssituationer? (t.ex. att ta sig till och från skolan, hitta i
lokalerna, ha rätt material med sig, tidsuppfattning, äta i matsalen, delta vid idrott och hälsa
m.m.)

7.Pedagogiska behov
Har tidigare skola vidtagit några specifika åtgärder för ert barn (t. ex. assistent, liten grupp,
enskild undervisning, särskild undervisning i hemmet)?

Vilka behov av stöd i undervisning har tidigare varit aktuella? Har det varit några specifika
undervisningssätt eller metoder som har fungerat? (t. ex. visuellt stöd, extra tydliga
instruktioner, liten grupp, en-till-en, stimulifattig miljö, läs- och skrivhjälpmedel.)

8.Hälsomässiga behov
Finns behov av återhämtning under skoldagen? Om ja, hur kommer det sig? Sjukdom eller
allvarlig allergi som personal bör veta om? Vad ska göras vid akut situation? Fysisk
funktionsnedsättning?

9.Stress- och konfliktsituationer
Vilka situationer kan idag framkalla stress- och konfliktsituationer? Vad händer då? Vad
behövs för att hjälpa ert barn att komma i balans igen?

10.Annat som påverkar elevens skolsituation?
Är ert barn känslig för ljud, ljus eller beröring? Önskas särskild placering i klassrummet?
Familjeförhållanden som påverkar skolsituationen?

11.Utredningar
Har ert barn gjort en psykologisk-, sociala- eller medicinska utredning? Ange i så fall vem
eller vilka som har gjort utredningarna, vilken befattning den eller de personerna har samt
vilket datum utredningarna gjordes.

Skickas till:
Snitz Grundskola
Antagning
Hagagatan 25A
113 47 Stockholm

