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«ForeldreSNAP»
Trine Solvang og Hanne B. Holsæter

Oppstart
• PALS konferansen i 2013
• Ideen – samarbeid med skolene
• Tverrfaglig samarbeid

Nettverk
• De fire PALS skolene møtes fem – seks
ganger pr år
• PPT er koordinator for nettverkene
• PMTO terapeutene i kommunene deltar
på nettverk
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• TIBIR arbeidsgruppe
• Handlingsplan

Felles opplæring – modul 2
• SNAP opplæring
• Igangsetting

Langmyra skole

2

08.09.2015

Oppstart SNAP ved Langmyra
skole
•
•
•
•

Skoleåret 2013/ 2014
Spesialpedagogisk team
Gruppeledere for SNAP
Rammebetingelser

• SNAP-grupper 2013/ 2014
• Samarbeid skole – hjem
• Oppfølging hjemme

-

SNAP-grupper 2014/2015
Samarbeid skole –hjem
Oppfølging hjemme
Etterarbeid
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Samarbeid PPT-SNAP-PMTO
-

Oppstart
Involverte parter
Foreldrekontakt
PMTO konsultasjon
PMTO arbeid/møter

Evaluering fra foreldregruppa
• Organisering og gjennomføring
• Har PMTO vært nyttig for deg?
• Hva har vært mest utfordrende å endre på
(hos deg selv og barnet)?
• Noe dere ønsker skulle vært gjort annerledes
med veiledningen?
• Har barnets atferd endret seg?
• Vil du anbefale andre foreldre som har barn i
SNAP å få dette tilbudet? Hvorfor?

Evaluering fra SNAPgruppelederne
• Sette ord på følelser og utfordringer.
• Barna er bevisst at nettverket rundt dem
«drar i samme retning»
• Bedre oppfølging
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Evaluering fra PMTO-lederne
•
•
•
•
•
•
•

Like utfordringer
Nyttig at SNAP-gruppeleder er innom
Trengs god tid til å motivere foreldre
Klasserom på skolen er en fordel
Veiledningen bør spres over lengere tid
Foreldrene har fått en bedre forståelse
Videre oppfølging

Utfordringer
• Sette sammen elevgruppe
• Utvelgelsen av elever med behov
• Lærerne er kjent med barnets mål og
følger det opp i skolehverdagen
• Motivere foreldre til å delta
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Langmyra skole deltar i den skoleomfattende tiltaksmodellen PALS
(Positiv Atferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling).
Et av tiltakene i PALS er gruppetiltaket ”SNAP-klubben” (”Stop – Now – And – Plan”),
der 4-7 barn møtes inntil 10 ganger, 2 skoletimer pr. uke for trening av sosiale
ferdigheter under ledelse av to lærere.
SNAP har som målsetting å lære elevene:
• Problemløsningsadferd
• Sinnekontroll
• Sosiale ferdigheter
I tillegg til SNAP for elevene, deltar foreldrene på et eget opplegg; PMTO (Parent
Management Training Oregon) under ledelse av PMTO terapeuter. Her gis det
erfaringsutveksling, råd og tips om hvordan man kan hjelpe barna ut av et negativt
mønster. Dette er et viktig supplement og støtte til det arbeidet elevene selv må gjøre.
Disse møtene på ca. 2 timer vil fordeles på 6 dager/ ettermiddager.
Opplegget i SNAP – klubben:
SNAP- klubben består av 7 til 10 klubbmøter. Hvert møte omhandler et eget tema.
Det er fast tid på hver stasjon og samme rekkefølge hver gang.
• Velkommen – stasjonen
• Prate / samtale – stasjonen
• Øvelses (rollespill) - stasjonen – behov for gymsko
• ”Gym / spill” – stasjonen
• Oppgave – stasjonen m/litt å spise
• Avslapping / avslutning – stasjonen
• Elev, foresatte og kontaktlærer blir enige om 1-2 mål eleven skal jobbe med i
SNAP-klubben. Disse skrives på eget skjema.
• Foresatte forplikter seg til å følge opp eleven ukentlig gjennom samtaler om de
ulike temaene på SNAP-klubben.
Eleven får en bok hver der vi krysser av for oppmøte og lekse. Her vil de og få
ukentlige hjemmeoppgaver som dere foreldre skal signere på. Gjennom boka vil dere
også kunne se de ulike temaene vi jobber med.
Er det noe dere lurer på kan dere kan dere skrive kommentarer og spørsmål i elevenes
klubbmøte bok. Dere kan også ta kontakt på mail til lærerne på SNAP-klubben.

