TILLGÄNGLIGSKOLA NU

Tillsammans kan vi laga skolan!
Gör din skola säker och inkluderande för barn och elever med astma,
allergi, celiaki och intolerans.
Tillgängligskola.nu är en hemsida
med material framtaget av
Svenska Celiakungdomsförbundet
och Unga Allergiker. Allt material
är framtaget tillsammans med
barn och elever.

Genom att läsa på hemsidan och
använda vårt material kan du och
eleverna lära er mer om astma,
allergi, celiaki och intolerans samt
om hur dessa barn mår i skolan.

Allergironden för elever
”Fråga och prata med oss! Vi är experter och har ofta
bra idéer och lösningar.”
Allergironden för elever är en
digital checklista som kartlägger
situationen på din skola. Med
detta verktyg får du en tydligare
bild på hur eleverna upplever
sin skolmiljö samt tips på
förändringar från dem själva.
Allergironden för elever bygger
på Astma- och Allergiförbundets Allergirrond och frågorna är
förenklade så eleverna kan fylla i den själva eller med stöd av en
personal.

Upplevelsebaserat lärande
Med upplevelsebaserat
lärande skapas en bubbla av
förutsättningar där deltagaren
går in i ett nytt tankesätt.
Materialet kan användas i
undervisningen. Genom spel och
lekar får eleverna ökad förståelse
och lär sig hur de kan göra för
att klasskompisar med astma, allergi, celiaki och intolerans
ska må bättre. Materialet består av ett memory, ett lotto, ett
upplevelsebaserat spel samt en fotoutställning.

Informationsmaterial
Många elever upplever att
varken lärare eller andra elever
förstår deras situation. Med ökad
kunskap kommer även ökad
förståelse. Därför har vi tagit
fram information som du kan
använda för att göra er skola mer
tillgänglig.
•
•
•
•
•

Foldrar till skolpersonal, elever samt vårdnadshavare
Checklistor - vem ansvarar för vad?
s her med tips o h för ud mot nötter o h starka dofter
Matschema med information om specialkost
Likabehandlingsplan vid aktiviteter

Kom igång!
Att jobba med tillgänglighet kan kännas stort och svårt. Men
du kan faktiskt göra mycket med ganska lite. Börja med att
inkludera eleverna i tillgänglighetsarbetet. Eleverna vet vad de
behöver för att må bra. Ta hjälp av information och material från
hemsidan tillgängligskola.nu och hör gärna av dig till oss!
Svenska Celiakiungdomsförbundet
info@scuf.se
08 562 78 807
Unga Allergiker
info@ungaallergiker.se
08 32 80 75

