TILLGÄNGLIGSKOLA NU

Tillgängligskola.nu är Unga Allergikers och Svenska
Celiakiungdomsförbundets skolprojekt. Vi jobbar för en säker
och tillgänglig skola för elever med astma, allergi, celiaki
och intolernas. Det är ett treårigt projekt som finansiseras av
Arvsfonen. Projektet är nu i sin slutfas och vi har under de senaste
tre åren jobbat tillsammans med skolor för att ta fram olika vertyg
som gör det lättare för dig att jobba för en tillgänglig skola för alla!
Vårt material är indelat i tre delar:
• Allergironden för elever
• Uppleveslebaserat lärande
• Informationsmaterial
Allt material är framtaget tillsammans med elever och inkluderar
dem i tillgänglighetsarbetet. I denna folder kan du läsa kort om
materialet. På vår hemsida tillgängligskola.nu kan du läsa mer och
ladda ner allt material.

ALLERGIRONDEN
”Fråga och prata med oss! Vi är experter och har ofta
bra idéer och lösningar. Vi hjälper jättegärna!”
Vi vet av erfarenhet att det är viktigt att inkludera elever i
tillgänglighetsarbetet. De vet vad de behöver för att må bra.
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 Allergirond. Skillnaden är att frågorna är
förenklade så eleverna kan fylla i den själva. Samla en grupp
elever, förslagsvis elevrådet eller en referensgrupp av elever
med astma, allergi, celiaki och intolerans. Ronden kan göras av
gruppen själva eller med stöd av en i personalen.

UPPLEVESEBASERAT LÄRANDE
Upplevelsebaserat lärande handlar om att skapa en bubbla av
förutsättningar där deltagaren går in i ett nytt tankesätt. Här
hittar du material som kan användas i klassrummet. Genom
spel och lekar får eleverna ökad förståelse för hur elever med
astma, allergi, celiaki och intolerans kan må i skolan och lär sig
hur de kan göra för att klasskompisar med dessa diagnoset ska
må bättre i skolan.
Materialet har tagits fram tillsammans med elever och består
av ett memory, upplevelsebaserde spel samt en interaktiv
fotoutställning.

INFORMATIONSMATERIAL
Det finns ett stort behov av ökad kunskap om astma, allergi,
celiaki och intolerans i skolan idag. Många elever upplever att
varken lärare eller andra elever förstår deras situation. Med ökad
kunskap kommer även ökad förståelse. Här hittar du information
som du kan använda i skolan och dela ut till vårdnadshavare,
elever och personal.
Vårt material
• Checklista på av de olika yrkesrollerna har för ansvar
• Informationsfolder till skolpersonal
• Affisch med information och saker att tänka på till eleverna
• Affisch med förbud mot nötter och starka dofter
• Matschema där eleverna vid entrén får veta sin specialkost
för dagen
• Likabehandlingsplan vid aktiviteter

KOM IGÅNG!
Du har hittat hit, vad bra! Att jobba med tillgänglighet
kan ibland kännas stort och svårt. När det kommer till
att göra skolan säker och tillgänglig kan du göra snabba
förbättringar genom att lyssna på eleverna. Ta bort en
blomma från ett klassrum, se till att specialkosten kommer
i tid eller att alla få samma sak till fikat.
Alla elever har rätt till en god arbetsmiljö och en likvärdig
utbildning. Börja med att låta elever göra Allergironden.
Kartlägg hur elever på skolan uppfattar sin skolmiljö och
se över vilka åtgärder som behöver göras. I Allergirondens
handlingsplan har vi skrivit förslag på hur ni på enkla sätt
kan göra skolan mer tillgänglig.
Under åren har vi sett att det finns en stor oförståelse kring
situationen i skolan för elever med astma, allergi, celaiki
och intolerans. Vi vet att med ökad kunskap kommer
ökad förståelse. Använd upplevelsebaserat lärande i
klassrummet för att alla elever ska förstå och kunna hjälpa
sina klasskamrater. Använd även vårt informationsmaterial
så alla får information om vad de kan göra. Lycka till!
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