
Almåsskolans IUP-process
Föräldrainformation  (121120)

Skolan arbetar med Unikum som stöd i hela IUP-processen. IUP är förkortning för ”individuell 
utvecklingsplan” som utifrån riktlinjer från skolverket ska se ut på liknande sätt i hela landet. I IUP-
processen ingår skriftliga omdömen i alla ämnen som lästs den aktuella terminen och en 
framåtsyftande planering (som bestäms gemensamt av elev, förälder och pedagog) där ett antal mål 
sätts upp på vad eleven ska fokusera extra på.

Undervisningen bygger på planeringar som publiceras i Unikum. Till varje planering kopplar vi en
bedömningsmatris. Där bedöms de förmågor man valt ut för arbetsområdet.

Unikum:
1. Du loggar in på unikum via: start.unikum.net1

2. Under ikonen fokus hittar ni alla klassens pedagogiska planeringar. I planeringarna hittar ni 
vad eleverna jobbar med samt en bedömningsmatris för respektive arbetsområde.

3. Under ikonen IUP hittar ni all information inför utvecklingssamtalet och elevens 
framåtsyftande planering. Även tidigare IUP:er samlas här.

Pedagogiska planeringar:
1. Lärarna skriver planeringar i varje ämne. I dessa framgår vad som tas upp ur läroplanen, vad 

eleven ska kunna, hur vi arbetar och på vilket sätt de ska visa vad de kan. 
2. Du hittar också i planeringarna en bedömningsmatris som visar vad som ska bedömas. Efter 

avslutat område fyller lärarna i matrisen och du kan se vilken kunskapsnivå som ditt barn 
uppnått på områdets olika delar. 

Inför utvecklingssamtalet:
1. Klicka på ikonen för IUP.

2. Under fliken ”Min personliga utveckling” ska eleven ha svarat på olika frågor om sin 
skolsituation. Läs och diskutera med ditt barn.

3. Klicka på ”Skriftliga omdömen” för att hitta lärarnas omdöme och barnets kommentar om 
respektive ämne.2 

4. Under fliken samtalet klickar ni i rutan att ni har läst lärarnas omdöme och om ni vill kan ni 
skriva upp vad ni vill lyfta på samtalet. Diskutera gärna tillsammans med ditt barn vilka mål 
ni vill ta med i barnets IUP. 

1 Har du inget fungerande lösenord tryck på länken under inloggningen. ”Psst...har du glömt ditt lösenord”. (Får du 
inget mail när du anger ditt personnummer så får du kontakta barnets mentor)

2 För ytterligare information och för att se bedömningsmatris: Se planeringarna som ni hittar under ikonen fokus eller 
genom att klicka på ”underlag” nedanför respektive ämne i IUP:n.


