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§ 10
Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för Resurscentret 
2017

HEL 2017-010141 T 00 01 01

Beslut

Svenska sektionen antecknade berättelsen över Resurscentrets verk-
samhet 2016-2017 och verksamhetsplanen för 2017–2018 för känne-
dom.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Christine Söderek, utbildningskonsult, telefon: 310 84031

christine.soderek(a)hel.fi

Bilagor

1 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2016-2017.pdf
2 Bilaga 2 Verksamhetsplan 2017-2018.pdf

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Den fortsatta målsättningen för resurscenterverksamheten 2016–2017 
var att stöda personalen inom småbarnspedagogiken och den grund-
läggande utbildningen genom handledning och rådgivning, fortbildning 
och material. Hösten 2016 flyttade Resurscentret till nya mer ända-
målsenliga lokaler i Grundskolan Norsen. Personalresursen för re-
surscenterverksamheten sågs över och utökades med ytterligare en lä-
rare i svenska som andraspråk samt en speciallärare för gymnasierna, 
för att möjliggöra en bredare service.

Under verksamhetsåret 2016–2017 ordnades pedagogiska caféer kring 
olika ämnen och besök för handledning och konsulthjälp. Vidare har 
Resurscentret distribuerat material för Veckans rörelse till enheterna 
och sedan presenterat det för dem. Fokus låg också på en kartläggning 
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av enheternas behov av service och resurscenterpersonalens styrkor 
och fortbildningsbehov. Syftet var att gemensamt komma fram till hur-
dan service det är möjligt att erbjuda i framtiden och vilka behov i enhe-
terna som i första hand behöver tillgodoses samt att göra upp fortbild-
ningsplaner för resurscenterpersonalen. Därutöver har olika arbets-
grupper träffats för mera specifika ärenden. Detta arbete utmynnade i 
temahelheten inklusion och integration 2017–2018 och de olika peda-
gogiska caféerna samt övrigt program koncentreras till olika delområ-
den inom temat.

I och med de behov som finns och för att betona det livslånga lärandet 
inom den svenska servicehelheten var det ändamålsenligt att utöka 
Resurscentrets personal för verksamhetsåret 2017–2018 med sakkun-
niga för alla verksamheter gällande stöd för lärande och välmående. 
Därmed kommer även den ledande skolpsykologen och den ledande 
skolkuratorn med i arbetet så att barnens och elevernas välmående 
kan beaktas i högre grad och den förebyggande elevvården utvecklas 
till stöd för detta. I och med organisationsförändringen har en invand-
rarkoordinatorresurs blivit en del av den svenska servicehelheten. In-
vandrarkoordinatorn kopplas till resurscenterarbetet för att bemöta be-
hovet av sakkunskap gällande hur man kan utveckla verksamheten för 
att stöda barn och familjer med annan språklig och kulturell bakgrund. 

Målgruppen för Resurscentret har utökats och därmed är målet att stö-
da personalen inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbild-
ningen, gymnasieutbildningen och den fria bildningen genom handled-
ning och rådgivning, fortbildning och material. Fokusområdet breddas 
till att utöver stöd för lärande även gälla stöd för välmående.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Christine Söderek, utbildningskonsult, telefon: 310 84031

christine.soderek(a)hel.fi

Bilagor

1 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2016-2017.pdf
2 Bilaga 2 Verksamhetsplan 2017-2018.pdf

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
.


