DÖVBLIND

Fördjupat stöd
Barn och ungdomar med

medfödd dövblindhet
Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder
genom Resurscenter dövblind specialpedagogiskt
stöd för barn och ungdomar med medfödd dövblindhet.
I vårt arbete samverkar vi med vårdnadshavare
och personal för att belysa de pedagogiska konsekvenser som funktionshindret medför.

Syfte med Resurscenter dövblinds insatser är att barn
och ungdomar ska få så bra utbildningsmöjligheter
som möjligt. Stödet ges i form av kartläggning, specialpedagogisk utredning, pedagogisk handledning och
olika kurser för personal och vårdnadshavare.
Vårt stöd riktar sig till barn och ungdomar i hela
landet.
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DÖVBLIND

Fördjupat stöd
Kontakt med oss:

Vid en kartläggning:
• klargörs vilka förutsättningar och behov barnet/ung
domen har samt hur miljön runt barnet/ungdomen
ser ut.
• används intervjuer, observationer, videoupptagningar,
enkäter och skattningsscheman som underlag.
En specialpedagogisk utredning:
• görs av specialpedagog, psykolog och kurator
tillsammans med vårdnadshavare och personal
kring varje barn/ungdom.
• genomförs framförallt i barnets/ungdomens närmiljö
• använts oftast för fortsatt utveckling av samspel och
kommunikation i specialpedagogiskt arbete samt
som underlag vid val av skola/skolform.
Pedagogisk handledning ges för att:
• utveckla närmiljöns kommunikativa förhållningssätt
med hjälp av t.ex. videoanalys.
• ge råd och stöd vid upprättande av individuella planer.
• följa och dokumentera barnets/ungdomens utveckling.
Kurser för personal och vårdnadshavare:

Resurscenter dövblind är ett nationellt komplement
till Specialpedagogiska skolmyndighetens regionala
rådgivningsverksamhet och har ett nära samarbete
med de regionala rådgivare som samverkar med
kommuner/skolor. Förfrågningar ställs till närmaste
regionkontor eller direkt till Resurscenter dövblind,
telefon: 010-473 50 00, e-post: rcdovblind@spsm.se.
Som vårdnadshavare kan du också ansöka om
insatser direkt till Resurscenter dövblind genom särskild blankett som kan hämtas på www.spsm.se.

Specialpedagogiska skolmyndigheten ansvarar för
statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Myndig
heten ger råd och stöd till skolhuvudmän i deras ansvar
för en likvärdig utbildning för barn, ungdomar och vuxna
med funktionsnedsättning, främjar tillgången på läromedel
för dessa samt driver specialskolor för vissa elevgrupper.
Myndigheten fördelar också bidrag till vissa utbildningsan
ordnare och till vuxna med funktionsnedsättning för vissa
korta studier. Myndigheten bildades den 1 juli 2008.
Resurscenter dövblind är en del av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Resurscentrets målgrupp är barn och
ungdomar med medfödd dövblindhet, deras föräldrar samt
personal i förskola/skola. Resurscenter dövblind arbetar i nära
samarbete med Resurscenter döv/hörsel. Insatserna från Resurscentren är kostnadsfria.

Vid behov av fördjupad kunskap kring ett eller flera
barn/ungdomar skräddarsyr Resurscenter dövblind
kurser för personal och/eller vårdnadshavare.
I samband med handledning erbjuds nationellt
arrangerade grundkurser samt nationella och nordiska fortsättningskurser till personal.
Föräldrakurser anordnas i samverkan med
Föreningen Sveriges Dövblinda och Resurscenter Mo
Gård.
Exempel på kursinnehåll är bemötande, samspel,
kommunikation, videoanalys och information om
taktilt teckenspråk.

www.spsm.se
Du når oss på telefon 010-473 50 00
Norra regionen
Box 1100
871 29 Härnösand
E-post: norra@spsm.se

Östra regionen
Box 12161
102 26 Stockholm
E-post: ostra@ spsm.se

Mellersta regionen
Mellringevägen 102
703 53 Örebro
E-post: mellersta@spsm.se

Västra regionen
Kruthusgatan 17
411 04 Göteborg
E-post: vastra@spsm.se

Södra regionen
Kinagatan 7
211 20 Malmö
E-post: sodra@spsm.se

