Sammanställning Workshop Mångfald i praktiken
20161101
WORKSHOP 1 SAMVERKAN
GR NR 13
SLUTSATSER
• Börja tidigare i skolan med att förbereda för livet
• Individuell vägledning av någon kunnig
• Bättre samarbete mellan skola och D-verksamhet och myndigheter
FÖRSLAG/IDÉER
• Daglig verksamhet för dem yngre ”skoltrötta”
• Bättre samarbete mellan boenden och d-verksamhet tex hälsa och
kost
GR NR 9
SLUTSATSER
FÖRSLAG/IDÉER
• Mer utbildning utifrån intresseområden. - lön
• BEVIS tex motorsågskörkort, licenser, körkort etc (Hauhstains,
Suderviljan)
• Trygga arbetsuppgifter, struktur, personalkort, arbetskläder.
(Återvinnarna)
• Kontaktytor – (särskolegymnasiet)
• Omtrukturering av SYO uppgifter på särskolegymnasiet
• Tidsplanering
→ SAMVERKAN: Gärna ta Dalseds exempel och titta på hur dom arbetar.
Jättebra upplägg.
→ NPF SAMVERKAN: Habiliteringen, skola, god man, föräldrar, daglig
verksamhet, social/Ifo, sociala företagen. Hela strukturen.
VI SER ATT DET SAKNAS:
• arbetskonsulenter
• Syokonsulenter
• fortsätta samarbeta över ”gränserna” som idag
• ta Dals ed som exempel. Tidiga insatser.
GR NR 11
SLUTSATSER
• Hitta rätt kommunikationsmetoder
• Hjälpas åt att mötas på rätt sätt. ”Handbok om eleven”.
• Ha som mål att utveckla eleven så långt som möjligt efter dess
förutsättningar.
• Undvik stagnation – utmana!
• Dokumentera utvecklingskurva
• Delge varandra bra kommunikationsverktyg- appar.
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FÖRSLAG/IDÉER
• Mer info från skola till DV. Och tvärtom
• Hur rustar gymnasiesär för fortsättning?
• Handikappinsikt.
• 50/50 DV+provat arbetsliv möjligt?
• Byta namn från Sär-Lärskola!
GR NR 2
SLUTSATSER
• Vi önskar att våra elever/brukare får komma ut på praktikplatser så
fort som möjligt. (trygghet)
• Att få prova på olika arbeten
• Tätare, kontinuerlig kontakt mellan skola och DV.
• Vi måste ha realistiska mål
• Låta våra elever/brukare lyckas.
FÖRSLAG/IDÉER
• Bjuda in externa arbetsgivare till DV mässan.
• Möjlighet för så många som möjligt att först börja på DV för att
sedan slussas vidare till andra arbeten.
• Göra en bra research på arbetsplatsen så att det passar
brukaren/eleven
GR NR 16
SLUTSATSER
• En del bör flytta hemifrån
• Studiebesök för att få se vad som finns (vidga vyerna) även
handledarna (platsbyte).
• Struktur, lyhördhet, bra information
FÖRSLAG/IDÉER
• Bra att tidigarelägga praktiken (t ex Åk2) 1 dag/vecka
• Daglig verksamhet som sluss ut i arbetslivet.
• Skräddarsy för varje individ.
• Mer stöd till ”hemmasittare” (rättigheter/skyldigheter)
GR NR 17
SLUTSATSER
• Samarbeta brukarens kontaktnät
• Tillvarata brukarnas intressen
• Godemän utanför familjen
FÖRSLAG/IDÉER
• Bjud in och samverka med arbetsgivare så vi vet deras behov.
Tydlighet.
• Synliggöra – marknadsföra oss.
• Studiebesök
• Fler arbetskonsulenttjänster/jobbcoach
• Uppföljning (arbetsplats,praktik)
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GR NR 8
SLUTSATSER
• Rustas inför framtiden
• Medvetandegöra sitt funktionshinder, ex hygien
• Fylla i blanketter, info om god man/ förvaltare
• Träna självständighet, tidsbegrepp, vad det innebär att vara
anställd, öppet om sitt funktionshinder, självkännedom, respekt mot
andra
FÖRSLAG/IDÉER
• Samverkan - se utifrån varje individ nätverk för alla berörda
• Tydlighet – vem gör vad?
• Tidsutrymme till möte, studiebesök
GR NR 15
SLUTSATSER
1. Alla behöver bli sedda och få bekräftelse. Bli utmanade och
motiverade.
2. DV behöver samverkan med de olika verksamheterna. Samverkan
mellan skola & Dv, vad finns?
3. Se individen. Förstå vad delaktighet är och varför det är viktigt.
FÖRSLAG/IDÉER
• Arbetsplatsbesök
• Samverkan mellan verksamheterna:
* Dv- Dv
*Dv - skola
*skola – skola
*Dv – privata näringslivet
GR NR 10
SLUTSATSER
• Grundläggande kartläggningar → tydliga uppföljningar &
ansvarsområden.
• Jobba nära individen → konkreta exempel såsom studiebesök mm
”Vad kan ett jobb innebära”, ”Vad vill jag jobba med”.
• ”Livskunskap” – Stöd att förstå samhället.
• KASAM – Ha en känsla av sammanhang → att samla personer runt
individen.
FÖRSLAG/IDÉER
• Viktigt att ha kunskap & förståelse kring myndigheters
roll/lagar/regler – eller ta reda på information.
• Nyttja hela ramen → ej bara cirkeln → se möjligheter!
GR NR 3 Bornholm
SLUTSATSER
• Kartläggning pärm som följer från skolan ”Det här är jag”.
• Stöd till självförståelse
• Tydligt ansvar – Vem gör vad & när?
FÖRSLAG/IDÉER
• Aktivitetskarta över verksamheter → När detta är gjort är det lättare
att se vilka broar som ska byggas!
• Uppdatera/förbättra info om DV.
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•
•

Ordet ”Daglig verksamhet” - ändra?
”Informatörer”.
Kravprofil – Vad behöver kunna för att arbeta hos X?

GR NR 3 (denna siffra är fel.Förmodligen grupp 3 i ngt av rummen)
SLUTSATSER
1. Kunskap om vad som krävs på en arbetsplats.
2. Information om vad som händer efter gymnasiet.
3. Samverkan mellan myndigheter och skolan samt familjen/godman
FÖRSLAG/IDÉER
1. Handledning med stöd2. Region Gotland borde ha information på hemsidan om alla vägar
som finns att tillgå i arbetslivet.
3. Kommunikation/möten skolan är drivande.
GR NR 12
SLUTSATSER
• SYV-funktion i Gysär/Lärvux → gemensam tjänst/person?
• Arb.bitr. behov för arbetstagare → prova extern anställning
• Vem rekryterar nya arb.platser/externa?
• Att vi som personal behöver kunskap om arbetsplatser/se nya
möjligheter
• Kommunikationsstöd: tecken som stöd – kommunikationskarta –
bilder – picto
Anpassat stöd → elev/brukare
• Husmöte/klassråd/elevråd/morgonmöte
• Kontakt mellan boende – arbete – skola
Samarbete
Studiebesök
• Godman = viktig för den enskilde!
• Sociala förmågor viktigt att utveckla!
Individuell Plan(hur vanligt är det?)/LSS, för samordning
Info.uppmuntran till ansökan
Genomförandeplan är krav för DV (Skillnad genomförandeplan &
Individuell plan?)
FÖRSLAG/IDÉER
• Gemensam SYV- funktion?- rekrytera nya arbetsplatser
• DV/Särskola – Gemensam?
Specialpedagog
Kommunikationspedagog
• Ind.plan/Genomförandeplan → syfte den enskilde i fokus,
huvudroll/sammankallande → mötesstruktur som gör den enskilde
delaktig ”att gå på möte”.
• Utbildning för God man!
• Utveckla sociala förmågor! → checklista
• Samordningstjänst DV: arb.platser, skola, DV, föräldrar,
specialpedagog, boende
• Mässa DV vartannat år
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GR NR 6
SLUTSATSER
• Stöttning av föräldrar ska också ingå med elever med
funktionsvariation samt nätverken rund densamme. Familj,
särskola, boende.
• Uppföljning av elever/brukare bör ske kontinuerligt(skola, praktik,
arbetsplats). Skolan bör utse en person som praktiskt sköter detta.
FÖRSLAG/IDÉER
• Alla måste bjudas in i god tid. En organisatör håller i trådarna.
• Informera både företag och allmänhet om att funktionsnedsättning
är en naturlig del av samhället och att dess människor är en
tillgång.
GR NR 2
SLUTSATSER
• Vakuum i övergångar – mellan instanser.
• Bristfälliga informationsöverlämningar. Ta tillvara på tidigare
erfarenheter.
• Brist på vilja/se möjligheter att samarbeta.
• Behov hos brukare:
Kompetensutveckling på arbetsplatsen
Öka delaktigheten i sin egen process
Realistiska delmål/mål
Grundläggande kunskap/rutiner kring kost, hygien, sjukskrivning
mm
Trygghet i form av en person. Samtal, stöd, kontakt, struktur,
rutiner...
FÖRSLAG/IDÉER
• Tillgång till tydlig information för brukaren.
• Tillgänglighetskatalog/forum. Inkl länkar, telnr, kontakt.
• Ex överlämning från särskolan skall nå handledare på ex Daglig
verksamhet direkt och ej stanna vid LSS handläggare.
• Ex 4 veckors prövoperiod i Daglig verksamhet.
• Inventering prof. nätverk/samtycke. Gemensam planering.
• Förbättra samverkan. Ex Daglig verksamhet/FK/AF m fl - på
handledarnivå
• Skalan för ersättningsnivå behöver uppdateras mellan NPF/Fysiska
nedsättningar för Daglig verksamhet rörande personer.
GR NR 4
SLUTSATSER
Det som funkar: Att belysa att det finns luckor i samverkan. Kurser som
hjälper en förstå var bristerna ligger. Chefer förstår vikten av utbildning för
hela arbetsgruppen.
Det som inte funkar: Samverkan *person som är ”spindeln i nätet” exvis
statligt anställd.
Hur vill vi ha samverkan? Vi vill ha en spindel! (det var en snyggt tecknad
spindel här)
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FÖRSLAG/IDÉER
Nyanställd AF person som jobbar som företagsbearbetare/samordning
mot arbetsgivare*
• Behov av vägledning – kunskap om vart man vänder sig
• Förlängda vuxenstudier f att utvecklas både personligt och i
arbetslivet.
• Behov av struktur på DV om hur man ”gör karriär inom DV” & ”gör
karriär med hjälp av DV”
• Medarbetarsamtal m arbetarna
• Uppsök företag med högst 20 anställda = lättare m kontakt
• Bearbeta arbetsgivare med information, studiebesök och möjlighet
att prova *
GR NR 1
SLUTSATSER
• Viktigt med strukturerad samverkan som är känd av alla.
• Viktigt för brukare med delaktighet för att få insikt om sin förmåga.
FÖRSLAG/IDÉER
• Ökad samverkan gymnasiesärskola & gymnasiet →
Samundervisningsgrupper, utslussningsrutin, SYV – resurser
• Region Gotland ska ta emot fler praktikanter -KRAV! Miniminivå på
antal.
• Samordnare på praktikfrågan på hela Gotland.
• Jobba aktivt för att hitta praktikplatser – bjud in företag!
GR NR 5 (dagö1)
SLUTSATSER FÖRSLAG/IDÉER
• Ta reda på: vad vill individen, vad är det att utvecklas för den
enskilde, att ”prövas mot arb. Marknaden”, prova annat jobb inom
DV, att våga vara med på fikarasten, att orka ha en aktiv fritid, att
plugga mm.
• Övergångar mellan olika verksamheter, goda planeringar, någon
form av lotsar/spindlar, som håller i det och är informationsansvarig
– OBS i nära samarbete och med samtycke av den det gäller.
• Individen ska inte behöva träffa 1000 personer, mycket bygger på
goda relationer för att ”våga” vidare.
• Ibland kan professionerna behöva mötas i arbetsmöten (exv)för att
kunna göra goda planeringar. OBS – samtycke först. Det kan
behövas för att sedan kunna ha goda möten med den enskilde det
gäller. Möten i sig kan vara avskräckande när man har en
funktionsnedsättning.
• Det behövs ofta ett motivationsarbete – ta saker i lagom takt, akta
sig för beslut över huvudet på den det gäller.
( Se bild Gr 5.jpeg )
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WORKSHOP 2 METODER
GR NR?
SLUTSATSER
Jimmy fixar digitala samarbetsgrupper.
Tidshjälpmedel/iphad/vardagligt stöd i DV
FÖRSLAG/IDÉER
Information och kunskap till näringslivet, arbetsförmedling
GR NR1
FÖRSLAG/IDÉER
• Ökad kunskap kring olika tekniska hjälpmedel
• Utveckla fritidsverksamheter för målgruppen för att få vara en del av
ett sammanhang → nya delar såsom LAN
• Utveckla genomförandeplaner, jobba mer med korten, konkreta mål
för att synliggöra utveckling.
• Göra det möjligt med parallella insatser DV/AF
GR NR 16
SLUTSATSER
• Tidshjälpmedel
• Paushjälpmedel
• Foto/bildstöd
FÖRSLAG/IDÉER
• Hjälp att inte misslyckas
• ”Stressmåttstock”
• Uppträda till musik
• Stärka självförtroendet genom musik/drama
• Lärvux: mer kurser i läsning, klockan, pengar och vardagsliv
upprepning om och om igen.
GR NR ?
SLUTSATSER
• Rutiner & strukturer
• Sociala berättelser/genomförandeplan
• Digitala hjälpmedel!
• Kunskap & utbildning till omgivning/chefer/arbetsplatser
FÖRSLAG/IDÉER
• Fler såna här dagar: * Mötas! Lära känna varandra & varandras
yrkesroller!
• Jobba mot arbetslivet/näringslivet – hur? Gemensamt med FK &
AF?
GR NR 11
SLUTSATSER
Aldrig sluta vara nyfiken för varje individ. Hitta en kedja där alla ingår på
sitt sätt. Alla skall vara stolta över sitt bidrag i processen.
FÖRSLAG/IDÉER
Tidshjälpmedel
7

Schema i alla former
Föredöme gällande teknik, DV/skola
Bygga på personens starka förmågor.
Undanröja hinder.
Individanpassa arbetsplatsen.
GR NR 3
SLUTSATSER
• Samverka mellan olika nätverk
• Öppenhet med olikhet och behov
FÖRSLAG/IDÉER
• Upprätta rutiner
• Vem är koordinator?
• Lättillgängligt
inför inf.material till arbetsgivare
GR NR 4
SLUTSATSER
• Ta hjälp av JobbSam och Finsam
• SIP möte
• GF planer
• Tydliga mål och delmål
• SYM- writer, communicate in-print
FÖRSLAG/IDÉER
• Enkla checklistor, långtidsplanering, sociala regler som är
konkretiserade, bildstöd, appar (comai bl a)
• En APP skapad av alla på SIP + Jobbsam + Finsam + DV +
Försäkringskassan + AF, som underlättar individens vardag. Appen
ska ha ha alla moment för att stötta ”tillkortakommanden”.
• Avsätta tid för samtal om basic-kunskaper för att kunna sköta ett
jobb.
• Företagsnätverk med mingel, för erfarenhetsutbyte.
GR NR 17
SLUTSATSER
Se till möjligheterna
Våga misslyckas
Anpassa miljön istället för personen
Tidshjälpmedel, schema, tekniska hjälpmedel
FÖRSLAG/IDÉER
Se bilaga 1.
GR NR 2
SLUTSATSER
1. Öka självkännedom om sina svårigheter
2. Mer praktiskt lärande, minska/omvandla teori till praktik.
3. Kommunicera mera!
4. Stöd och verktyg mot föräldrar och hemmasittarna.
FÖRSLAG/IDÉER
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Sluta anpassa innan vetskap om behov. Mer utbildning åt folket!
Ta vara på resurser/kunskap som finns bland befintlig
personal/brukare.
Kolla youtubeklipp om diagnoser om/av personer med NPF.
Öka dialog/samtala mera, möjligheter och samarbete uppdagas.
Öka tillgängligheten.
Regionen/arbetsgivare behöver ta ett större ansvar att ta emot
personer i arbetsträning/anstälning. Se vinsten och inte
kostnad/merjobb.
Lärvux – kortare utbildningar.
Uppsökande mobilt team för hemmasittare.

GR NR 9
FÖRSLAG/IDÉER
• Tekniska hjälpmedel
• Kunskap om olika funktionsnedsättningar
• Datorer
• olika appar
• Arbetsterapeuter
• Besöka varandras verksamheter, skola, Daglig verksamhet, olika
”positiva” företag.
• Mer info om olika bra föreläsare (ex Finsam etc)
BRA IDAG:
• Bra föreläsningar
• Möten med ”kollegor”
• Vädret → inomhusaktiviteter :)
MINDRE BRA:
• För lite mingeltid
• För långa workshopspass
• Börja tidigare och sluta tidigare
GR NR 8
SLUTSATSER FÖRSLAG/IDÉER
Olika metoder & verktyg i mobilen med inbyggda verktyg
Struktur och scheman tydliga, även digitalt comai, bollar, timstock mm
”Handledare”/”Lotsar” som hjälper igång på arbetsplatsen och till praktik
• Helst känd person som känner ungdomar man måste ha en relation
viktigt
• Förarbete/research/besöka arbetsplatser
• Återkoppling och uppföljning med arbets/praktikplats
• Arbetsplatsen måste ha möjlighet att avsätta tid för
introduktion/utbildning till den person som börjar.
• Inte glömma bort att fokusera på färdigheterna istället för att bara få
syn på hindren.
• NPF/Utv.stördas bedömningar & LSS poäng blir missvisande
bemannat (? ser inte riktigt ordet) på att en NPF -ungdom kan
behöva lika mycket stöd eller mer för att utvecklas i sin karriär.
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GR NR 15
SLUTSATSER
Hitta lugnet med hjälp av olika hjälpmedel tex timstock, appar och behålla
sitt eget lugn.
Hitta hållbara rutiner. Tydliggöra & ge bildstöd/tecken för hur dagen ser ut.
Ha stöd av en assistent. Få uppleva olika miljöer.
Anpassa till individen, vad passar? Stimulera sinnena. Musik & kreativitet.
FÖRSLAG/IDÉER
• Samverka mellan olika verksamheter.
• Nyckelpersoner/koordinator mellan DV/skola/näringslivet
• Kunskap & förberedelser → uppföljning (kontinuerlig)
• Backup
GR NR 12
SLUTSATSER
Känna delaktighet
Uttrycka känslor
Personalen är verktyget
Tänka på vilka attityder vi förmedlar till brukare/elever
Bra att cirkulera med elever/brukare
Vem är i fokus?
FÖRSLAG/IDÉER
• Arbetsterapeut – hjälp med hjälpmedel
• Kurser – socialt bemötande, hygien, geografi, ”gör din egen
matlåda”,
• (Vikariepool)
• Hitta delmål för att nå målen/utvecklingen.
GR NR 5
SLUTSATSER
• Alla kan inte ”jobba”, ”plugga” enligt samma mall. Ökad flexabilitet
kring exv arbetstider.
• Regionen är den största arbetsgivaren borde gå i bräschen för ökad
mångfald, öppna upp för personer med funktionsvariation att få
anställning.
• Privata arbetsgivare behöver ha någon att bolla med. Man kanske
har viljan att anställa men blir osäker vid ev problem.
FÖRSLAG/IDÉER
• Ungdomskraft, Ungkomp, Jobbsam, Steget, ungavuxna/AF, DV,
Introprogram, Gysär m fl – vet alla vad alla gör? Utnyttjar vi
varandras kompetenser dåligt – kan vi på något sätt lära av
varandra?
• Hur matchar man arbetskraft med företag – när exvis någon
arb.givare söker en viss kompetens tittar man också inom Dv om
kompetensen finns där? Ska inte behöva bero på vem man känner.
• Studie och yrkesvägledare inom DV – jobba med vägen framåt,
”karriärväxling”. Söka pengar i Europeiska socialfonden för detta.
• Hur kommunicerar man ut sådant till alla – både inom offentlig och
privat verksamhet – vad gör regionens kommunikatörer?
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GR NR 6
SLUTSATSER
• Kartlägga behoven hos elev/brukare
• Resurs i form av hjälpmedel och personal.
FÖRSLAG/IDÉER
• Mer studie och yrkesvägledning och studiebesök.
• Bjuda in arbetsgivare från Daglig verksamhet och den privata
arbetsgivarsidan för informationsutbyte och därmed skapa
möjligheter för utvecklande samarbete för våra brukare/elever.
GR NR 14 Öland 2
SLUTSATSER
Ta reda på vad brukaren/eleven har för behov för att personen ifråga ska
få rätt hjälpmedel.
FÖRSLAG/IDÉER
• Sym writer
• Teckenspråk
• Smart telefon med bra appar
• Timstock
• Inte curla
• Anpassa
GR NR 13
SLUTSATSER
Mer personal och resurser
FÖRSLAG/IDÉER
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