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SAMRÅD OM TAKK  

(TECKEN SOM ALTERNATIV OCH KOMPLETTERANDE KOMMUNIKATION) 
Gemensamt samråd för vårdnadshavare på förskolorna Erici och Soldalen 

 
 
 
 
 
Närvarande: 
Emma Ullsjö, Erici förskola 
Filip Ullberg, Erici förskola 
Sofie Kristiansson, Erici förskola  
Martina Sellman, Erici förskola 
Johanna Bernalt, Erici förskola 
Johanna Svensson, Erici förskola 
Niklas Harrysson och Lina Gunnarsson, Soldalens förskola 
Frida Hansson och Viktor Olofsson, Soldalens förskola 
Jenny Wernberg (pedagog, Erici förskola) 
Susanne Quint (pedagog Soldalens förskola) 
Carita Persson (specialpedagog, Barn- och elevhälsan) 
Malin Sigurdsson (specialpedagog, Barn- och elevhälsan) 
Martina Nebrelius (förskolechef förskolorna Erici och Soldalen) 

 
 
 
 
Minnesanteckningar: 
Martina Nebrelius hälsar alla välkomna och berättar om varför vi har samråd och hur viktigt det 
är för oss i förskolan. Vårdnadshavares inflytande och delaktighet i utbildningen är betydelsefull. 
 
Carita Persson och Malin Sigurdsson, som båda arbetar som specialpedagoger med inriktning tal- 
och språk i den centrala Barn- och elevhälsan i Ystads kommun, presenterar sig och berättar om 
TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) samt varför och hur vi 
använder det. TAKK ökar barnens möjligheter till kommunikation eftersom det kompletterar det 
verbala språket. Vi ser en film om kommunikation i förskolan. 

 
Jenny Wernberg och Susanne Quint berättar och visar hur förskolorna Erici och Soldalen arbetar 
med TAKK. Vi använder till exempel bildstöd för både barn och vuxna, med bild på ordet och hur 
man tecknar det. I det vardagliga arbetet använder vi TAKK för att förstärka det vi säger och för 
att ge barnen verktyg att förstå och göra sig förstådda. 
 



Fråga/förslag från vårdnadshavare: 
Använder modersmålslärarna TAKK?  
Carita och Malin berättar att några modersmålslärare har gått kursen de ordnar men vet inte i 
vilken utsträckning det används. Martina tar upp ta upp frågan med Maj Holst (verksamhetschef 
för modersmålslärarna). 
 
 
Gruppdiskussion  
Hur skulle vårdnadshavare kunna tänka sig att bidra till användandet av TAKK?  
Vårdnadshavarna på samrådet visar intresse av att få ta större del av TAKK genom att 
förskolorna gör tecknen mer synliga. 
Blocket Lyckan på Erici förskola har börjat med Veckans tecken (korta videoklipp) som läggs på 
Instagram. Vårdnadshavare föreslår att videoklippen även läggs på Vklass samt önskemål om att 
också bilderna läggs på Vklass så att vårdnadshavare kan ta del av de aktuella tecknen som 
förskolan använder för tillfället. I framtiden kan det bli filmade sånger kompletterade med TAKK 
som läggs ut på Vklass. 
 
Tips och förslag från Jenny, Susanne, Carita, Malin och Martina: 

 Pappas appar, gratis fredagsappar bl.a. TAKK-appen 
 Milingo Teckenskatten - app som barnen kan använda (även barn utan verbalt språk) 
 QR-koder på Veckans tecken, i entrén för föräldrar 

 
 
Vi tackar för kvällen. 
 

 


