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Deltagarstöd och Deltagarstödsteamet
Löftadalens deltagarstödsarbete fokuserar på förebyggande arbete, så att hinder för ditt
lärande inte uppstår. Syftet med deltagarstödsarbetet är att skapa förutsättningar för
samverkan, dialog och reflektion för att få en bättre förståelse för individuella behov av
särskilt stöd utifrån organisations-, grupp- och individnivå.
Deltagarstödsteamet
Deltagarstödsteamet erbjuder professionellt stöd utifrån olika yrkesroller och en tydlig
ärendegång för situationer då problem uppstår. Det ska finnas möjligheter att diskutera
ärenden inom teamet och tillsammans med arbetslag och deltagare. Deltagarstödsteamet
har
det
övergripande
ansvaret
för
deltagarstödsarbetet
på
skolan.
Deltagarstödspersonalen har olika funktioner i Deltagarstödsteamet.
Om du behöver kontakt eller vill veta mer om
deltagarstödspersonalens ansvarsområden se hemsidan.

deltagarstödsteamet

Teamet har också kontakt med olika experter utanför området,
Vuxenpsykiatrin, Socialtjänsten och Försäkringskassan.

och

till exempel

Tystnadsplikt
Dokument som rör deltagarvårdande verksamhet är sekretessbelagda. Det är även
uppgifter som har att göra med psykologisk undersökning eller behandling, enskilda
personliga förhållanden hos psykolog, kurator och studie- och yrkesvägledare. Utredningar
och samtal i disciplinärenden och i samband med avskiljande kan sekretessbeläggas men
själva beslutshandlingen är offentlig. Om en deltagare känner sig hotad och det är troligt
att personen är förföljd kan den studerandes och nära anhörigas identitet, adress och
personnummer skyddas. Skolans deltagarstödsteam har tystnadsplikt enligt
sekretesslagen (se Bilaga 20, Arkiv- och sekretessregler).

Deltagarhjälpsrutiner
Vid antagning av nya deltagare måste vi i förebyggande syfte vara tydliga med vår policy
och vilken hjälp vi kan erbjuda.
I samband med läsårsstarten informerar vi klassvis om våra rutiner när det gäller
deltagarstödsarbetet på skolan. Deltagarstödsteamets personal kopplas alltid in vid
frånvaro-, alkohol- och drogproblematik samt disciplinära åtgärder vid diskriminering och
kränkande behandling (se Bilaga 15, Handlingsplan för frånvaro och disciplinära åtgärder,
Bilaga 11, Alkohol och drogpolicy samt Bilaga 12, Löftadalens likabehandlingsplan).
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Deltagarstödsteamet har regelbundna deltagarstödsmöten tillsammans med lärarna på
alla kurser. På deltagarstödsmötena delger vi varandra information om dig som deltagare
samt bestämmer åtgärder. Där görs en arbetsfördelning kring vem av personalen i
deltagarstödsteamet som skall hjälpa dig som deltagare. Sammankallande till mötena är
samordnare för Deltagarstödsteamet skolans kurator/ studie- och yrkesvägledare. På
dessa möten ges ingen information som omfattas av sekretesslagen utan ditt medgivande.
Om du vänder dig till lärare/mentor eller annan skolpersonal med dina problem som inte är
pedagogiska frågor erbjuds du att själv, eller med hjälp kontakta samordnaren för
deltagarstödsteamet.
Löftadalens deltagarstödsteam syftar till att främja varje deltagars lika möjligheter,
att lära och utvecklas i sin studiesituation.
 Vi ger tydliga gränser.
 Vi är en skola. Närvaro på lektioner är A och O.
 Vi behandlar inte.
 Vi inser att vi inte kan hjälpa alla och kopplar in annan expertis.
 Deltagarer som vi inte klarar av d.v.s. som inte kan sköta sina studier och- eller
internat med den hjälp vi kan erbjuda, måste avsluta sina studier (se Bilaga 15,
Handlingsplan för frånvaro och disciplinära åtgärder). Om vi anser att du har
problem som vi inte kan hjälpa dig med låter vi dig inte vara hinder för övriga er och
personal att utföra sina uppgifter.
 Vi talar om vad som är fel och ger dig som deltagare ett val.
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