Utvärdering Sensomotorik läsåret 2014-15
Anders och Siv har under läsåret arbetat vardera 40 % av sina tjänster med Sensomotorik, varav 30 %
för Piteå kommuns elever samt 10 % för externa kommuner elever. De externa elevernas tid betalas
av elevernas vårdnadshavare.
Under läsåret 14-15 har vi utrett totalt 22 nya elever, avslutat 19 elevers program. Totalt 45 elever
har besökt oss under del/hela året för pågående sensomotoriskt program.
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Piteå kommuns skolor under läsåret 14/15




Följande skolor har haft 9-10 elever med sensomotoriskt program:
Bergsviksskolan, Norrbyskolan
Följande skola har haft 4 elever med sensomotoriskt program:
Norrmalm
Följande skolor har haft 1-2 elever med sensomotoriskt program:
Jävre, Svensbyn, Sjulnäs, Pitholm, Klubbgärdet, Strömnässkolan, Björklundaskolan,
Kullenskolan, Backgård, Hortlax 7-9

Övriga skolor har inte använt den sensomotoriska verksamheten under 2014.
I Piteå är det vissa skolor som ansöker oftare om sensomotoriskt stöd medan andra aldrig ansöker.
I nuläget står 25 elever i kön, vilket innebär en kötid på ca 1,5 år. Med nuvarande tjänstegrad (40 % +
40 %) kan vi ta emot ca 20 nya elever per år. De skolor och vårdnadshavare som ansöker om
sensomotoriskt stöd för elev uttrycker bestörtning över kösituationen för att kunna påbörja ett
program. Vi har inte möjlighet att påverka detta faktum med våra tjänstegrader.

Utbildning och information
Under läsåret 14/15 har Anders och Siv haft utbildningsdagar i ”Schools Programme” – ett
sensomotoriskt ettårigt dagligt gruppträningsprogram. 26 pedagoger deltog. Utbildningsdagarna
hölls 18-19 augusti i Bergsviksskolans lokaler. Kursdagen gav deltagarna kompetens att leda
träningsprogrammet under ett skolår i den egna klassen/gruppen.
I oktober 2014 har Anders och Siv berättat om den sensomotoriska verksameten för BUP,
Barnmottagning och Barnhabilitering vid en utbildningseftermiddag på PÄS.
I september deltog Anders och Siv vid en årlig världskongress arrangerad av INPP, International
Conference of Neurodevelopmental Delay in Children with Specific Learning Difficulties. Denna 22:a

konferens var 2014 förlagd till Wien med tema "Child´s Development and the Factor Stress".
Konferensen gav oss möjlighet att få kompetensutveckling och träffa kollegor. Kostnaden för vårt
deltagande betalades av ansökt stipendium.
En hemsida för Piteå sensomotoriska centrum är upparbetad och kan hittas under elevhälsan eller
via sökord ”Sensomotorik Piteå”. Där kan man läsa en kort beskrivning på vad den sensomotoriska
verksamheten innebär, screening, information om ansökan, kostnad mm.
Under hösten planerar vi att utbilda pedagoger från externa kommuner i Schools Programme.

Det sensomotoriska arbetet innebär utredning och träning för barn/elever som har motoriska och
neurologiska utvecklingsförseningar, vilket påverkar förutsättningarna för deras lärande och som kan
tränas bort med INPP:s specifika program. Skolor, vårdnadshavare och eleverna själva är mycket
nöjda över framstegen efter ett avslutat program. Vi tror och vet att det innebär att fler elever kan
nå kunskapsmålen.
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