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Till blivande elever och vårdnadshavare på Vreta utbildningscentrum! 
 
Välkommen till Vreta utbildningscentrum!  Är du en av de elever som är i behov av 
anpassningar och extra stöd i undervisningen? För att vi ska kunna hjälpa dig redan vid 
skolstart så skulle jag, som skolans specialpedagog, gärna vilja veta vilket stöd och vilka 
anpassningar du haft under högstadietiden.  Allt för att vi ska kunna stötta dig på bästa sätt i 
undervisningen. 
 
 Här nedan finns några frågor som jag önskar att du och dina föräldrar ställer er: 
 

• Har du haft svårt att klara kunskapskraven i de teoretiska ämnena i grundskolan?  
• Har du haft mycket stöd av speciallärare/pedagog eller resursperson i undervisningen? 
• Har du haft anpassad studiegång under skoltiden? 
• Har du genomgått någon utredning kring ADHD, ADD, autismspektrumtillstånd 

(AST)? 
• Har du genomgått någon utredning kring läs- och skrivsvårigheter/dyslexi? 
• Har du haft mycket frånvaro, under en längre tid i år nio, som inte berott på sjukdom? 

 
 
Vi kommer under höstterminen att kartlägga alla elever i svenska, engelska, matematik för att 
få mer kunskap om vad våra elever behöver utveckla i dessa ämnen. I början av terminen 
informerar vi alla elever om de digitala hjälpmedel som finns på deras Chromebooks. 
 
Om du känner att någon/några av frågorna stämmer in på dig/ditt barn så vill jag att du eller 
dina vårdnadshavare tar kontakt med mig och gärna då innan skolstart. Ett bra sätt är att 
sammanställa allt i ett mejl till mig.  Om ni inte skriver något annat så förutsätter jag att den 
informationen kan ges vidare till berörda lärare/mentorer.  Om du i stället föredrar att prata så 
är du välkommen att höra av dig efter 9 augusti för att diskutera och/eller boka tid för ett 
möte. Jag har samma tystnadsplikt som en kurator.  
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Lisbeth Franzén 
Specialpedagog på Vreta utbildningscentrum 
 
lisbeth.franzen@nbg.nu  (hela sommaren) eller 013-22 79 95 (fr.o.m. 9/8) 
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