
Barn- och ungdomshabiliteringen 
Skånes Kompetenscentrum för Elever med 
Dyslexi och Dyskalkyli, SKED 

Anmälan till rådgivning hos SKED 
För elever med specifika räknesvårigheter/dyskalkyli 
Namn Personnummer 

Adress 

Postnummer Postadress 

Målsman/god man Telefon, dagtid 

E-post 

Skola Årskurs 

Specialpedagog/lärare Telefon, dagtid 

E-post 

Är eleven utredd för sina räknesvårigheter hos logoped? Diagnos 

Ja Nej 

Har eleven även en annan diagnos? Diagnos 

Ja Nej 

Beskriv kortfattat önskemål och syfte med rådgivningen 

Studieteknik 

Extra anpassningar eller särskilt stöd i lärmiljön 

Måluppfyllelse i matte, svenska och andra ämnen i skolan 

Hur visar sig svårigheterna, både i skolan och i vardagen? 



Sida 2 (2) 

Vilka verktyg och material använder eleven i matteundervisningen? 

Har eleven tillgång till dator iPad annat lärverktyg 

Operativsystem som används i skolan 

Windows Crome OS Mac OS iOS Android 

Hur används lärverktygen i undervisningen? 

Hemsituationen 

Annat modersmål? Vilket? 

Hur fungerar läxläsningen? 

Använder ditt barn några verktyg eller annat material vid 
hemuppgifter? 

Vilka verktyg? 

Ja Nej 

Vilket är ditt barns starka sidor tycker du som förälder? 

Övrigt 

Ort och datum Målsmans underskrift 

Bifoga en kopia av logopedens utredning, psykologbedömning 
och eventuellt åtgärdsprogram.  

Vid besöket hos SKED ska både målsman och specialpedagog eller lärare vara med. 
Ta då gärna med de lärverktyg som används.  

Skicka ansökan till: SKED, Sofiavägen 2 d, 222 41 Lund 
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