Utvärdering
Arbetsmiljö AST

Utvärdering arbetsmiljö AST
Namn:

Kommunikation
Verbal, nonverbal; tecken, bilder, kroppsspråk, ansiktsuttryck, annat..

1. Syfte och frågeställning
Anledningen till att utvärderingen utförs samt vem eller vilka som har önskat utvärderingen.

2. Föräldrasamverkan
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Här beskrivs hur samverkan mellan personal och föräldrar ser ut; är den bra/dålig(vet skolan hur eleven mår hemma, medicinering etc), hur ofta sker
kommunikation mellan parterna, på vilket sätt sker kommunikationen; envägs via information/ömsesidig via dialog etc.

3. Fysisk miljö
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Här beskrivs hur den fysiska miljön ser ut ( Lokalens inredning: dörrar,öppna ytor, hänger det saker på väggarna, hur där är möblerat etc. Ljud; andra människor,
vattenkranar, maskiner, gatubuller etc.,Ljus; typ av lampor, dagsljus etc., Färg; vilken färg har väggarna, möblerna, finns det tavlor upphängda etc., Lukt; finns det
specifika lukter så som mat, klorin, parfym etc.

4. Personal
Här beskrivs personalen utifrån sinnesintryck. Fladdrande kläder/ hår, smycken, Ljud;pratar mycket/lite högt/lågt, etc. Färg;färger på kläder, smycken etc. Lukt;
parfym, svett etc.

5. Tvångsmässiga beteenden och ritualer
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Här beskrivs.eventuella tvångsmässiga beteenden och ritualer, t.ex. att upprepa ord, snurra på saker, slå på saker och/ eller behov av att vissa aktiviteter utförs i
bestämd ordning etc samt hur eleven hanterar att vänta eller bli bromsad i sitt beteende..

6. Pedagogik
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Här beskrivs huruvida personalsituationen är stabil/skiftande, om personalen har kunskap om autism. Hur personal arbetar med och bemöter eleven.: Struktur och
tydlighet , enhetlig/ icke enhetlig pedagogik.,autentiskt/auktoritärt bemötande, lågaffektivt /icke lågaffektivt bemötande, kommunikation etc.

7. Aktiviteter
Här beskrivs hur aktiviteterna är utformade; är de relavanta/icke relevanta för den enskilda eleven, är antalet aktiviteter anpassade eleven i förhållande till
stress eller rastlöshet, hjälper aktiviteterna eleven att skapa sammanhang, generalisera objekt och sociala situationer, innefattar aktiviteterna möjlighet
för eleven att utvecklas; att våga prova nya saker etc. Ges eleven möjlighet för raster/pauser under dagen för att sortera intryck, ställs eleven inför krav om att välja
själva etc

8. Arbetsmaterial
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Här beskrivs elevens arbetsmaterial; är det anpassat/icke anpassat elevens utvecklingsnivå., ger det eleven möjlighet för att känna succé/fiasko, är materialet
anpassat/icke anpassat för att.reducera stress. Har eleven tillgång till uppdaterat arbetsmaterial, tekniskt arbetsmaterial, lokaler etc..

9. Elevens reaktion och sammanfattning
Här beskrivs elevens reaktioner på miljö, bemötande,undervisning och aktiviteter (enligt ovanstående), samt annat som eventuellt kommit fram under utredningen
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.

10. Rekommendationer och åtgärder
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Förslag på insatser och åtgärder. Pedagogiska rekommendationer som rör förhållningssätt, bemötande och anpassningar i den fysiska miljön etc.

Datum:

Underskrift av den som har ansvarat för utvärderingen:

Namnförtydligande och befattning på den som har ansvarat för utvärderingen:

