Värdepedagogik & Samtal
Sara Sjöblom är utbildad samtalsterapeut, med egen mottagning i
centrala Köping. Främst arbetar hon med frågor som rör barn,
skola och föräldraskap.
En del kanske känner igen Sara som Värdepedagogen, då hon
ägnar en stor del av sin tid ute på skolor för att sprida kunskap
om just värdepedagogik. Alltså, hur vi beter oss mot varandra för
att fungera tillsammans. Genom att skapa trygga grupper gör vi
det lättare att både förebygga, upptäcka och åtgärda saker som
inte fungerar.
Verktygen vi arbetar med är särskilt anpassade för grundskolan.
De fungerar för alla åldrar, men som vi ser det är det bra att
komma igång så tidigt som möjligt. Ju mer vi kan förebygga,
desto mindre behöver vi lösa akut.
Organisationen kring vår verksamhet är smidig på många sätt.
- Tjänsterna utförs mot faktura, vilket betyder att vi är vår egen arbetsgivare.
- Ingen moms eller andra avgifter tillkommer för den kommunala skolan.
- Eventuella åtgärder handlar alltid om extra anpassningar, inte särskilt stöd, vilket gör att de
kräver ett minimum av dokumentation och formella beslut.
- Vi är inte ett alternativ, utan ett komplement till skolans egen elevhälsa.
- Givetvis arbetar vi under såväl tystnads- som anmälningsplikt, samt i linje med Skolverket och
Socialstyrelsens övriga bestämmelser.

Tjänster för skolan, läsåret 19/20
Löpande, långsiktigt arbete (främst i Västra Mälardalen med omnejd)
Alla löpande insatser inleds med ett så kallat startblock, som omfattar:
- Lärarsamtal (förberedande)
- Klassbesök (presentation)
- Klassbesök (observation)
- Analys
- Lärarsamtal (sammanfattande)
Därefter finns möjlighet att bygga vidare med åtgärder och insatser efter behov.
(För närvarande ligger priset för ett startblock på 7 200 kr/klass.)

Medvetna punktinsatser (rikstäckande)
På hemsidan www.helaklassen.se tillhandahåller vi en verktygslåda för alla som vill satsa lite extra
på ett bra gruppklimat. Där kan du anpassa dina insatser utifrån egen budget och terminsplanering.
Verktygslådan innehåller bland annat:
- Böcker
- Workshops
- Föreläsningar
- Bilder
- Skapande skola
Kontakt:
070 452 24 05
@vardepedagogen
www.helaklassen.se
info@helaklassen.se

