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Informationsinsatser
Allmänna råd för individuella utvecklingsplaner
I regeringsbeslut den 21 april 2005 uppdrogs åt Skolverket att utfärda allmänna råd
för individuella utvecklingsplaner i grundskolan, den obligatoriska särskolan, specialskolan och sameskolan. De allmänna råden redovisades den 15 oktober 2005.
Vidare fick Skolverket i uppdrag att genomföra informationsinsatser riktade till
skolor och lärare om de allmänna råden och att senast den 1 juni 2006 redovisa
vilka insatser som gjorts.
Tryckt och elektronisk information

Skolverkets allmänna råd för individuella utvecklingsplaner har publicerats i Statens
skolverks författningssamling, SKOLFS.
I anslutning till skolverkets redovisning till regeringen av de allmänna råden lades
de tillsammans med kommentarer ut på skolverkets hemsida. Sedan oktober 2005
till och med april 2006 har råden och kommentarerna varit den pdf-fil som haft de
flesta nedladdningarna, 20 400, från skolverkets publikationsdatabas. En artikel
med information om individuella utvecklingsplaner och deras syfte publicerades i
Skolverkets Nyhetsbrev nr 6 i november 2005. Nyhetsbrevet har drygt 10 000 prenumeranter.
Den tryckta upplagan av de allmänna råden med kommentarer skickades ut till berörda verksamheter under oktober 2005 i ett antal av 6 662 exemplar. Fram till slutet av april 2006 har det tryckta materialet sålts i 35 312 exemplar.
Skolverket har gett intervjuer på myndighetens för skolutveckling hemsida under
rubriken Individuella utvecklingsplaner och där också tagit emot och besvarat frågor om individuella utvecklingsplaner och de allmänna råden.
Nationella konferenser

Skolverket har medverkat vid de sju nationella konferenser (Malmö, Sundsvall,
Luleå, Örebro, Göteborg, Uppsala och Stockholm) som myndigheten för skolutveckling genomfört på regeringens uppdrag. Konferenserna blev tidigt fulltecknade och har nått totalt 2.594 deltagare. Fler än 500 önskemål om deltagande har ej
kunnat tillgodoses. Av deltagarna har drygt 60% varit lärare, c:a 20% skolledare, c:a
6% utvecklingsledare eller motsvarande och resterande förvaltningschefer, lärarutbildare eller andra befattningshavare. En mycket stor andel av deltagarna, fler än
90%, har vid utvärderingen uppgett att konferensens innehåll i mycket hög eller
hög grad motsvarat förväntningarna. Nästan lika många har uppgett att deras förståelse för IUP ökat i mycket hög eller hög grad liksom att de egna förutsättningarna att utveckla och arbeta med individuella utvecklingsplaner stärkts. Den tryckta
versionen av de allmänna råden med kommentarer delades ut till samtliga konferensdeltagare.
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Andra informationsinsatser

•

Sveriges kommuner och landsting, SKL, - konferens med ett drygt 100-tal skolchefer och skolledare

•

Träffar med SKL och lärar- och skolledarfacken

•

Seminarium med nya huvudmän för fristående skolor

•

Informationsmöte tillsammans med myndigheten för skolutveckling med Handikappsförbundens samarbetsorgan (c:a 35 förbund)

•

Informationsmöte med Sveriges Montessorilärares Riksförbund

Övrigt

Intervjuer och reportage i
• Sveriges radios nationella kanaler och ett antal lokala radiostationer,
•

Sveriges television och TV4

•

rikspress och lokal press

•

fackpress

•

Grundskoletidningen

Dessutom har en omfattande internutbildning genomförts.
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