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”Det är något som
inte riktigt fungerar”
Det kan börja som en känsla av att det är något som inte fungerar. Det
kan vara du som lärare som märker att en elev eller grupp tjorvar, eller
du som förälder som har svårt att nå ditt barn. Ofta är problemen till att
börja med svåra att sätta fingret på. Det kan behövas ögon utifrån och
det är här vi kommer in i bilden.
Villka är då Samspelsteamet i Piteå? Jo, vi är

Vi är ett komplement till skolans egna resurser.

pedagoger som har lång erfarenhet dels av

Enskilda pedagoger, arbetslag, rektorer, assistenter

barn och ungdomar som på olika sätt utmanar

eller föräldrar kan via skolan vända sig till oss för

skolmiljön samt av samspel med föräldrar för att

frågor som rör samspelsproblematik som har

få en fungerande skolgång.

negativa effekter i barnets/barnens skolgång.

Vi vill bidra till att pedagoger i skolan, föräldrar

Vi erbjuder även Kometutbildning till föräldrar

och andra viktiga vuxna kan träffas och dela

som har barn i åldern 7-12 år vars relation

tankar, erfarenheter och finna gemensamma

präglas av tjat och konflikter. Vårt uppdrag styrs

lösningar.

av ditt behov, varmt välkommen att höra av dig.

Hur kommer jag i kontakt med er?
Börja med att ta kontakt med oss (våra kontaktuppgifter finns på baksidan av denna folder).
Vi börjar med att träffas för att lyssna av.

Vad kan Samspelsteamet hjälpa till med?
Det är ditt behov som styr. För lärare bistår vi
med att stötta där elever, grupper och/eller pedagoger befinner sig i problematiska situationer.
Till enskilda elever med samspelssvårigheter
kan föräldrar via skola efterfråga vår erfarenhet.
Slå en signal så börjar vi med ett samtal, sen
utgår vi därifrån.

Kostar det något?
Nej, att vända sig till oss kostar ingenting.

Var hittar jag mer information om
Kometubildningen?
Läs mer på www.kometprogrammet.se

Anders Lindkvist

Karin Efverström

Rikard Hällgren

Monica Sköld

Jag är en mångsysslande, allmänbildad
lärare med pondus och ett stort varmt
hjärta. Jag vill med samtalet locka fram
det bästa hos alla mäniskor. Jag är en god
lyssnare och rådgivare. Det bästa med
mitt jobb är när jag känner att jag får mina
elevers förtroende, då har jag lyckats.

Jag har provat på, och stött på i princip
allt när det handlar om barn och familjer
i behov av särskilt stöd (från Stockholm i
söder till Piteå i norr). Jag älskar detta jobb
och dess utmaningar och tar gärna ”det
svåra samtalet”. Viktigast i mitt jobb är att
få elever och föräldrar att öppna sig, och
att inte fastna i vad som varit, utan att vi
tillsammans blickar framåt.

Jag har ett stort intresse och engagemang
för barn med beteendeproblematik. Jag
vill med föräldrarnas hjälp hitta positiva
förändringar. Jag har många års erfarenhet
som tränare/ledare och instruktör inom
lagidrott. Jag har jobbat som fritidspedagog och på resursskola sedan 1991.

Jag har många års erfarenhet som lärare.
Under åren har jag mött och arbetat med
många elever i behov av särskilt stöd och
sökt nya vägar för att de ska känna att de
lyckats. Jag har skaffat mig en verktygslåda
att plocka ur vid olika behov. Jag tar mig
an alla uppdrag med stor ödmjukhet, jag
tror på skrattets helande kraft och månar
om eleverna och deras föräldrar.

Kontakta mig på 070-340 57 20

Kontakta mig på 070-380 58 02

Kontakta mig på 070-480 05 06
Kontakta mig på 070-380 83 90
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