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Vi som arbetar på Celsiusskolan försöker ge elever med särskilda behov 

stöd utifrån vad de själva, och deras föräldrar, uttrycker att de behöver för 

att klara sina studier. 

 

Extra anpassningar 
Lärare i olika ämnen gör extra anpassningar inom ramen för lektionerna. De tar hänsyn till 

läs-och skrivsvårigheter genom att bl.a. ge extra tid, inläst material samt se till att alla 

instruktioner och genomgångar finns tillgängliga i skolans lärplattform Itslearning. 

Eleverna får låna en bärbar dator under skoltiden. I den finns inlagt programmen Stava Rex, 

Spell Right samt talsyntes. 

Vi lägger in ett dataprogram, Read and Catch Up, med extra träning för kursen Engelska 5, 

vid behov.  

Studiecoaching 

Skolan erbjuder studiecoaching i biblioteket, ett tillfälle varje dag, då elever kan få hjälp med 

strukturer i skolarbetet och olika skoluppgifter. Studiecoachingen är frivillig och välbesökt.  

Specialpedagog 

Skolans specialpedagog har sitt arbetsrum i biblioteket, och kan vara tillgänglig på ett helt 

annat sätt än tidigare med direkt stöd, artikelsök och litteraturfrågor. Specialpedagogen 

arbetar 50 % som specialpedagog och 50 % som ämneslärare. Skolans två bibliotekarier 

arbetar aktivt för att stötta elever i skolarbetet, förutom att de ansvarar för ett av Sveriges 

bästa skolbibliotek. 

Särskilt stöd 

Skolan erbjuder även enskilt stöd till elever hos speciallärare, periodvis, om behovet visar sig 

finnas. Vi utvärderar det enskilda stödet efter 4-5 veckor för att se om det hjälper eleven 

eller om vi måste revidera stödet på något sätt.  

I alla skolans program – SA, NA, EK och HA - ingår mycket textläsning och skrivande. Vi 

stöttar eleverna, och de måste också vara beredda på att lägga ner tid och möda på 

skolarbetet. Det går naturligtvis bra att ringa eller maila om ni har frågor kring studiestöd på 

Celsiusskolan. 
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