En dag på Individuella programmet
I klass IVA1 går elever med mycket stora behov av stöd. De flesta har grava
flerfunktionsnedsättningar.
VI jobbar efter en helhetssyn där eleverna ska känna trygghet och mötas av
positiva förväntningar. Elevernas personliga och sociala utveckling är det
viktigaste.

Så här kan en dag på IVA1 på Häggviks Gymnasium se ut:
Eleverna kommer klockan 8.00–8.15. Vi tar emot var och en vid skolskjutsen
och hänger upp jackor när vi kommer in. Vi tittar om något speciellt har skrivits
i kontaktboken hemifrån.
Klockan 8.30 börjar vi dagen med en gemensam samling. Då går vi igenom vilka
som är frånvarande, tittar på dagens datum, vädret och vad det blir till lunch.
Vi har ett kort gymnastikpass som eleverna följer med i efter sin förmåga. Vi
sjunger vår morgonsång.
Efter det har vi samlingar i mindre grupper efter elevernas individuella behov.

Därefter följer eleverna med stöd av pedagoger/assistenter sitt eget
individuella schema.
Språk och kommunikation genomsyrar hela skoldagen, allt efter elevernas
behov. Vi jobbar med tal, teckenkommunikation, bilder, konkreta föremål och
kroppsspråk. Tekniska hjälpmedel såsom dator, Ipad, step-by-step och
interaktiv skrivtavla används som stöd i undervisningen.

Här är några exempel på vad vi kan jobba med under en dag:
Eleverna har olika former av estetisk verksamhet som musik, bild och slöjd.
Lektioner, gruppstorlek och nya utmaningar anpassas efter den nivå eleverna
befinner sig på.

Idrott och hälsa är en viktig del av vår dag.
Motorisk träning genomsyrar hela dagen genom promenader, träning med
gåstol och rullator samt egna sätt att förflytta sig inom- och utomhus. Vi tränar
på banor i skolans gymnastiksal och eleverna har individuella träningsprogram.
Eleverna badar också regelbundet i skolans tempererade behandlingsbassäng.
En gång i veckan dansar vi rullstolsdans i gymnastiksalen.

Vi är ute mycket i närliggande miljö och använder oss av skolans bussar för att
komma ut på längre utflykter. Det är nära till allmänna kommunikationer,
såsom pendeltåg och buss, vilka vi ofta använder oss av.
Vår dag avslutas alltid med en gemensam samling. Då får alla, elever och även
personal, tala om ifall dagen har varit bra eller mindre bra. Vi lyssnar på lugn
musik och sjunger sedan en sång som avslut på dagen.

