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Välkommen som studerande på en eller flera korta kurser. 
 

- Dokumentation och kvalitetssäkring, 15 Yhp 
- Praktisk juridik inom social omsorg, 15 Yhp 

 

 

Den eller de kurser du antagits till är delar av Stödpedagogutbildningen vid Skövde 
Yrkeshögskola. Kurserna pågår från den 20 december till och med den 11 mars. Det finns 
inte något juluppehåll inlagt under perioden utan du förväntas bedriva studier även under 
julveckorna.  

Var och en av kurserna genomförs på distans och på deltid (25%) så för dig som sökt och 
antagits till båda kurserna blir studietakten halvfart, ca 20 timmar/vecka.  

Måndagen den 20 december är du välkommen till en digital kursintroduktion och lite allmän 
information om vår lärplattform mm. För övrigt genomför du kursen/kurserna självständigt. 
Inbjudan till den digital introduktionsdagen skickas till den mailadress du uppgav vid din 
ansökan. 

 

Program för introduktionsdagen: 
 

9.00  Presentation av lärare, studerande och Skövde Yrkeshögskola 

10.00 Introduktion till lärplattformen Teams för education 

11.00  Kursintroduktion; Dokumentation och kvalitetssäkring 

12.00  Lunch 

13.00 Kursintroduktion; Praktisk juridik inom social omsorg 

14.00 Tid för övriga frågor 

15.00  Avslut 

 

Om du endast ska delta i en av kurserna behöver du inte delta i båda kursintroduktionerna. 
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Kurserna genomförs på distans med en närträff 
Yrkeshögskoleutbildningen Stödpedagog och de enstaka kurserna bedrivs på halvfart vilket 
motsvarar 20 studietimmar/vecka. Att utbildningen och kurserna genomförs på distans ger dig 
viss möjlighet att kombinera studier med arbete. Distansstudier kräver att du tar eget ansvar, är 
aktiv i din lärprocess och till stora delar arbetar självständigt. Kraven på lärande är lika högt 
ställda på en distansutbildning som på en klassrumsutbildning.  
 
Närträffen omfattar två dagar i rad och sker om pandemin tillåter på skolan i Skövde och 
erbjuder ett varierat program med bl.a.  föreläsningar, gruppdiskussioner, redovisningar mm.  
 
Lärplattform 
Eftersom utbildningen huvudsakligen sker på distans är en digital lärplattform en central del av 
din utbildning. Goda datakunskaper är en förutsättning för att klara av studierna och det är 
nödvändigt att du är aktiv i lärplattformen.  
En lärplattform är en virtuell ”byggnad” där du som studerar kan samarbeta och kommunicera 
med din lärare och dina studiekamrater. Där kommer du att kunna ta del av studiematerial och 
redovisa dina uppgifter. Inloggningsuppgifter till lärplattformen V-klass kommer att skickas till 
den e-postadress du angett i din ansökan i samband med utbildningens start. Dessa 
inloggningsuppgifter ska du använda för att logga in i Teams for education. Se mer information 
om detta längre fram i häftet. Du kommer också att få en digital introduktion till lärplattformen. 
 
 
Upplägg och studiegrupper 
Du kommer att placeras i en studiegrupp som ger dig möjlighet till stöd i lärandet samt att 
reflektera och lösa uppgifter tillsammans. Studiegrupperna kan komma att förändras under 
utbildningstiden.  
 

Särskilt pedagogiskt stöd 
Som studerande har du rätt till särskilt pedagogiskt stöd (t.ex. inläst litteratur) om du har behov 
av det för att nå utbildningens mål. Det är reglerat i MYHs förordning, och 
utbildningsanordnaren ansvarar för att du får det stöd du behöver. Om du vet att du kommer att 
behöva särskilt pedagogiskt stöd kontaktar du utbildningsledare Anne Kruse 
(anne.kruse@skovde.se) omgående, för att informera om vilka insatser du kan behöva. Därefter 
utformas en åtgärdsplan kring det pedagogiska stödet.  
 
 
Litteratur 
Kurslitteratur till de två kursen Dokumentation och kvalitetssäkring samt Praktisk juridik inom 
social omsorg – hittar du på nästa sida. Du bekostar själv din kurslitteratur under 
utbildningstiden och det är viktigt att du införskaffar den i god tid innan kursstart.  
Observera att en del av kurslitteraturen finns tillgänglig för nedladdning på nätet och någon 
kommer att finnas bifogad i lärplattformen. 
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Litteraturlista  
 

Dokumentation och kvalitetssäkring 
Carlsson, T., Nilsson, A. (2020). Social dokumentation i handläggning och genomförande – med 
värdegrund och ICF. Stockholm, Gothia fortbildning. ISBN 978-91-77412366 

Socialstyrelsen (2014). Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförande. Kunskapsstöd till 
verksamheter för personer med funktionsnedsättning. 
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2014-10-6.pdf 

Socialstyrelsen. (2021). Individens behov i centrum. Ett stöd för att använda ICF och strukturerad 
dokumentation i socialtjänsten. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/ovrigt/2021-2-7203.pdf  

Socialstyrelsen. (2012). Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Handbok för tillämpning… 
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2012-
6-53.pdf 

Socialstyrelsen (2012). Om evidensbaserad praktik. 
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2012-12-
20.pdf  

 

Praktisk juridik inom social omsorg 
Lewin, B. (2019). För din skull, för min skull eller för skams skull. Lund, Studentlitteratur AB. (ISBN 
978-91-44-12216-8) 

Olsson, S. (2020). LSS i praktiken – sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt. Lund, 
Studentlitteratur (OBS! 1 kapitel ur boken kommer att finnas som bilaga i en uppgift) 

  

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2014-10-6.pdf
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https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2021-2-7203.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2012-6-53.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2012-6-53.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2012-12-20.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2012-12-20.pdf
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Lärplattformen Teams 
 

Här följer en instruktion som vi önskar att DU som elev utför:   
 
Du som elev har fått inloggningsuppgifter till lärplattformen Vklass, i ett auto 
genererat mail. Glöm inte att titta i din skräppost om du inte hittar mailet. Vi 
som jobbar med Stödpedagogutbildningen använder inte Vklass utan kommer 
att använda Teams som lärplattform. Du använder samma 
inloggningsuppgifter till Teams. 
 
Logga in på Teams 

Vi vill att du laddar ner programmet Teams på din dator. Detta måste du göra 
för att vara med och kunna delta i undervisningen och få den information du 
behöver för dina studier.  
  
Följ dessa anvisningar:    

1. I Windows klickar du på Start (Längst ner till vänster finns 4 små rutor, det är start)  
I listan letar du upp programmet Microsoft Teams Ikonen ser ut så här 

 
Använder ni er av en Mac dator går du till mappen program och klickar 
på Microsoft Teams.   
 

2. Tryck sen logga in och använd er av de inloggningsuppgifter som du 
fått till din mail. Användarnamnet MÅSTE kompletteras med 
@skovde.se för att det ska fungera. Till exempel:maru1016@skovde.se 
 

3. När du kommit in på Teams går du till chatten och söker efter lärare Anne Kruse och 
skriver hej i fältet ”inlägg”. Du kommer att få ett svar från Anne att hon har sett din   
hälsning.  

 

Om du har ett Teams-konto sedan tidigare är det viktigt att du först loggar ut från det för att 
kunna ansluta med detta skolkonto. 

  

mailto:maru1016@skovde.se
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Kontaktuppgifter 
 
Studievägledare (frågor kring t.ex. studiestöd) 
Patrik Clausen 
Tel: 0500 – 49 77 16 studievagledning@skovde.se 
 
 
Lärare 
Ingalill Niggol 
Tel: 072 – 501 9084  inga-lill.niggol@skovde.se 
 
Utbildningsledare och lärare 
Anne Kruse 
Tel: 0500 – 49 77 05 anne.kruse@skovde.se 
Mobil: 072 – 502 4959 
 
 
 
Välkommen att höra av dig om du har frågor! 
  

mailto:studievagledning@skovde.se
mailto:inga-lill.niggol@skovde.se
mailto:anne.kruse@skovde.se
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Kursbeskrivningar 
 

Dokumentation och kvalitetssäkring, 15 Yhp 
Kursen behandlar social dokumentation i syfte att säkerställa den enskildes rättigheter samt 
hur man arbetar utifrån beställning, uppdrag och genomförande av myndighetsbeslut. 

Kursens mål 
Efter avslutad kurs ska den studerande ha: 

- specialiserade kunskaper om dokumentation, behovsbedömning, beslutsprocess och 
genomförandeplan utifrån den enskildes behov 

- färdigheter i dokumentation, uppföljning och utvärdering av insatser och aktiviteter för 
den enskilde 

- färdigheter i att arbeta utifrån beslut om bistånd 
- kompetenser att involvera den enskilde i upprättandet av en genomförandeplan och 

utvärdering av den och 
- kompetens att kvalitetssäkra social dokumentation. 

 
 

 

Praktisk juridik inom social omsorg, 15 Yhp 
Kursen behandlar juridiken och de riktlinjer som styr stödpedagogens arbete. Vidare behandlar 
kursen hur författningar ska tolkas, fungerar i praktiken och vilka juridiska dilemman en 
stödpedagog kan ställas inför i sitt arbete. 

Kursens mål: 

- Kunskaper om de författningar och riktlinjer som styr verksamheter inom 
funktionshinderområdet 

- Färdigheter i att tolka vad de författningar och riktlinjer som styr verksamheter inom 
funktionshinderområdet innebär i praktiken 

- Kompetenser för att tillämpa författningar och värdegrunder vid dokumentation och i 
arbetet med den enskilde 
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