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Guide för samverkan
vid studie- och yrkesvägledning av personer med NPF

••  

••  

••  

••  

••  

••  

Samverka så mycket som möjligt med andra kring personen du ska 
vägleda, både för att inhämta information kring vägledningen, ko-
ordinera med andra åtgärder och för långsiktig planering. Försäkra 
dig om det är ok för personen med NPF att prata med andra som 
har en viktig roll eller som kan ge viktig information. 

Var noggrann med att inhämta omfattande information om perso-
nen från olika relevanta källor (personer, bedömningar) och både 
aktuell information och biografisk information om utbildning, intres-
sen, preferenser, aktiviteter, vad hen gillar och inte och när hen visar 
sin bästa sida och prestation. Vad fungerar bra i vilka lägen, och vad 
fungerar mindre bra. Finns det kritiska händelser och erfarenheter 
som kan vara viktigt för planeringen. Beakta att personen kanske 
inte är medveten om sina styrkor och svårigheter och hur de kan 
påverka yrken, beslut och arbetsförmåga. 

Motivera och hjälp till med praktik och all form av studie- och 
arbetserfarenheter. Prata gärna med personer på skolan/arbets-
platsen om hur det är att vara där, rutiner, förväntningar, kulturen 
etcetera. Skapa en lista med ställen som tar emot personer med 
NPF och där eventuellt andra med NPF arbetar. Ideella organisa-
tioner kan passa personer med NPF bra. Utnyttja möjligheterna till 
prao på högstadiet och praktik under gymnasietiden och ta dessa 
tillfällen på allvar. Tidiga arbetslivserfarenheter är en nyckelfaktor 
för att uppnå en framgångsrik övergång mellan skola och arbete. 
Skapa livserfarenheter, till exempel genom att motivera föräldrar 
att ge mer ansvar till personen hemma och på fritiden, skaffa som-
marjobb, volontärsjobb och praktikjobb.

Skapa samverkan kring personen med lärare, rektor, föräldrar, soci-
altjänst, vården, arbetsförmedlingen, intresseorganisationer etce-
tera. Säkerställ att ni drar åt samma håll och har samsyn. Du måste 
veta vad andra gör, tänker, erbjuder och kan erbjuda vid NPF. Ta 
ansvar i samordningen, avlasta personen och anhöriga. 

Arbeta nära med anhöriga som har mest kunskap om personen 
och intresse i att personen lyckas. Informera och uppdatera dem. 
Låt dem vara delaktiga i beslut som berör dem- skapa allians. Var 
beredd på att de inte nödvändigtvis delar din åsikt. 

Uppdatera dig i NPF och vad som berör ditt arbete. Dela med dig 
av dina kunskaper till andra. Prioritera NPF och utveckla ditt arbe-
te kring gruppen. Skapa ett systematiskt kvalitetsarbete så att du 
säkerställer att du kan arbeta effektivt och känner dig säker och 
trygg i det du gör. Våga prova något nytt för att lyckas, var inte rädd 
för att misslyckas. Inhämta andras kunskap eller erfarenhet när du 
är osäker.




