Kouluakäymättömyyden
interventiot
Vantaan perusopetuksen aluekoordinaattorit Taru Asikainen ja Sinikka Mustonen

Kouluakäymättömyyden jatkumo ja
interventiot
Monialainen asiantuntijaryhmä

Menee kouluun
”painostettuna”,
yrittää saada
luvan jäädä
kotiin.

Opettajan
tehostettu
positiivinen
huomio

Toistuvaa
hankaluutta
kouluun
lähtemisessä.

Keskustelu
nuoren kanssa
– pelisäännöt!
Huoltaja
mukaan, jos
em. ei auta

Mukaeltu Kearney 2001/Johanna Sergejeff

Myöhästelyn
lisääntyminen

Miten puutut:
”Miksi olet
myöhässä” vs.
”Kiva kun tulit”
Keskustelu
oppilaan kanssa
kahden kesken
syistä.

Poissaoloja
yksittäisiltä
tunneilta.

Onko tietyt
tunnit
(oppiaine/opet
taja) ?
Onko tarvetta
ohjata
terveydenhoita
jalle? Tuen käsi
käyttöön.

Poissaolot
vaihtelevat
jaksoittain

Jatkuvampia
poissaoloja

Verkosto mukaan
th/kps/lasu.
Lastensuojelua voi
myös konsultoida.

Ei tule kouluun
lainkaan!

18§ erityiset
opetusjärjestelyt
– silmo, ilmo

Miten otat päivä toisensa jälkeen
poissaolijat takaisin?

Tuen käsi
Tämä on apuväline keskustelemiseen koulupoissaoloista oppilaan kanssa. Jos oppilas ei itse
jostakin syystä kykene täyttämään paperia, opettaja voi kirjoittaa vastaukset. Pääasia on
asioiden puheeksiottaminen ja pohdinta.

Älä anna lokeroiden rajoittaa keskustelua. Anna oppilaalle itselleen mahdollisuus pohtia
asioita ja kertoa niistä haluamallaan tasolla.

Mihin vapaa-aikasi kuluu? Mitä teet silloin, kun et ole
koulussa? Millainen päivärytmisi on? (Uni, syöminen,
harrastukset, ”laitteet”)
Onko sinulla ystäviä? Harrastuksia?

Kirjoita tähän oma otsikkosi
Vapaa-aika
Mitä koulussa on tehty?

Oppiminen

Koulun tukitoimet
Ilmapiiri
Verkostot /koulun ulkopuolinen apu
Kyselyt, lomakkeet (mm. S RAS –R)

Mikä on helppoa/vaikeata?
Mikä sujuu hyvin ja mikä motivoi sinua?
Mihin haluaisit saada enemmän apua?
Millaista?
Mikä pännii?
Onko koulussa jotain, miksi on
vaikeata tulla?
Mikä koulussasi on hyvää/huonoa?
Mikä sinua auttaisi?

Perhetekijät
Mitä koulun ulkopuolista tukea
on saatavilla?
Onko vielä jotain, mitä ei ole
ajateltu?
Tukihenkilö, harrastus tms.

Mielen sisäiset tekijät

Miten sinulla menee kotona?
Haluatko kertoa jotain perheestäsi?
Voiko perheesi tukea koulunkäyntiäsi?

Missä koet olosi turvalliseksi? Onko sinun helppoa kokea uusia asioita?
Mikä on mukavuusalueesi? Voiko sitä jotenkin laajentaa? Haluaisitko
jutella jostakin? Kenelle?

Vapaa-aika

Oppiminen

Koulun tukitoimet
Ilmapiiri
Verkostot /koulun ulkopuolinen apu
Kyselyt, lomakkeet (mm. S RAS –R)

Perhetekijät

Mielen sisäiset tekijät

