
Landsting 
 
 
 
 
Stockholms Syncentral, Barn- och ungdomsteamet 

 
Barn- och ungdomsteamet ger insatser för barn och ungdomar med 
synnedsättning i åldern 0-19 år. 

 
Vårt stöd vänder sig till barnet eller ungdomen, familjen, anhöriga samt 
övriga i barnets nätverk. 

 
Vi samarbetar utifrån enskilda familjers behov och önskemål med 
ögonläkare, habiliteringscenter, skolhälsovård, förskolor/skolor, rådgivare 
och specialpedagoger inom stat och kommun m.fl. 

 
Vi erbjuder: 
• information till anhöriga och personal om synnedsättningen och dess 

konsekvenser i vardagen 
• kartläggning av olika synfunktioner 
• träning för att möjliggöra ett aktivt och självständigt liv 

- att använda sin syn med och utan hjälpmedel 
- orientering och förflyttning 
- kompensatoriska tekniker 

• utprovning, träning och uppföljning av hjälpmedel 
• datoranpassningar via Syncentralens datateam 
• råd kring belysning, ergonomi och miljö 
• psykosocialt stöd 
• rådgivning av fysioterapeut 

Insatserna kan ges enskilt och i grupp. 

Stockholms Syncentral 
Telefon: 08 – 5788 5700 (växel) 
Webbplats: www.sodexosyncentral.se 

Stat 
 
 
 
 
Specialpedagogiska skolmyndighetens kompletterande stöd 

 
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga 
och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för 
sin utbildning. 

 
Specialpedagogiskt stöd - Östra regionen 
Stockholms län hör till Östra regionen. Förskolorna och skolorna i länet kan 
söka stöd av regionala rådgivare. 

 
SPSM erbjuder: 

• specialpedagogisk rådgivning till förskola och skola kring 
pedagogiska konsekvenser av synnedsättning 

• stöd i att utveckla strategier och förhållningssätt som gör förskolans 
eller skolans verksamhet tillgänglig för barn eller elever med 
synnedsättning 

• specialpedagogiskt stöd till förskolechef, rektor och arbetslag kring 
organisation och stöd 

• kostnadsfria kurser till berörd personal kring synnedsättningens 
konsekvenser för lärande 

 
Vilka kan söka specialpedagogiskt stöd? 

• Skolhuvudmän 
• Förskolechefer/rektorer 
• Pedagoger/specialpedagoger 
• Arbetslag 
• Elevhälsa 
• Resursteam 

 

http://www.sodexosyncentral.se/


 
 

Hur söker man specialpedagogiskt stöd? 
Gå in på SPSM:s webbplats eller använd följande länk: 
http://www.spsm.se/sv/jag-vill/Soka-specialpedagogiskt-stod/ 

 
Hur går det till? 
Först görs en orientering runt behov och möjligheter. SPSM utgår alltid från 
skolhuvudmannens egen kompetens. Därefter undersöks hur SPSM kan 
komplettera stödet och vad andra aktörer kan bidra med. 

 
Efter orienteringen sätts mål, vilka insatser som behövs och hur stödet kan 
se ut. Det kan vara: 

 
• fortbildning för personal 
• kurser 
• enskilt stöd och rådgivning 
• olika informationsinsatser 
• råd och information om läromedel och it-stöd. 

 
Efter genomförd insats sker gemensam uppföljning och utvärdering. 

 
Kursverksamhet 
Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder kurser till personal inom 
förskola och skola som möter barn och elever med synnedsättning. På 
SPSM:s webbplats kan du söka och anmäla dig till olika kurser. Du kan 
också använda följande länk: 
http://www.spsm.se/sv/Kurser-och-aktiviteter/Aktiviteter/ 

 
Specialpedagogiska skolmyndigheten 
Telefon: 010 - 473 50 00 (växel) 
Texttelefon: 010 - 473 68 00 
Webbplats: www.spsm.se 

Kommun 
 

Kommunen har ansvar för alla sina barn och elever i förskola och skola. 
Förskolechef och rektor har ansvar för att barn och elever får likvärdiga 
förutsättningar att nå utbildningens mål och för att de får utvecklas så långt 
som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. 

 
Att tänka på för förskolechef och rektor som tar emot barn eller elev 
med synnedsättning. 
För att kunna ge barn och elever de förutsättningar som de har rätt till så 
måste planeringen inför mottagandet ske i så god tid som möjligt. Det kan 
handla om fortbildning av personal, teknikinstallation, schemaläggning och 
anpassningar av lärmiljön. Planeringen är också viktig så att rätt budget 
kan avsättas för ovanstående ändamål. 

 
Staten erbjuder kommunerna stöd 
Staten erbjuder kommunerna stöd i att uppfylla sitt ansvar så att barn och 
elever med synnedsättning får möjlighet till utveckling och likvärdig 
utbildning som andra barn/elever. 

 
Landstinget erbjuder stöd till barn och ungdomar 
Landstinget erbjuder stöd till barn och ungdomar med synnedsättning så 
att de får så goda förutsättningar som möjligt att leva ett självständigt och 
aktivt liv. 

Barn och elever med synnedsättning 
Samhällets stöd 

http://www.spsm.se/sv/jag-vill/Soka-specialpedagogiskt-stod/
http://www.spsm.se/sv/Kurser-och-aktiviteter/Aktiviteter/
http://www.spsm.se/
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