
STI skole 

STI skole gir veiledning i 1. til 4. klasse med opplæringsmetoder basert på anvendt 

atferdsanalyse (ABA). Veiledning tilbys både ordinære skoler og spesialgrupper/skoler. 

Tiltakene må være rettet mot elever innenfor autismespekteret. Tjenesten er gratis og gjelder 

for skoler i Oslo kommune.  

  

Hva kan vi bistå med? 

Veiledningen er i hovedsak ment for skoler med elever som har mottatt veiledning fra STI 

(Senter for tidlig intervensjon) i barnehagen.  

Skolene kan få veiledning om miljøtiltak samt informasjon om generelle utfordringer som 

personer med en diagnose innenfor autismespekteret kan ha. Slik kan skolen styrke sin 

kompetanse. Vi kan også samarbeide om å gjøre målvalg og gi veiledning i hvordan man kan 

jobbe for å nå disse målene. Vi kan bistå med å dele opp komplekse ferdigheter i små 

evaluerbare mål for å bidra til elevens forståelse og læring. Vi bruker kartleggingsmanualen 

ABLLS-R (The Assessment of Basic Language and Learning Skills). ABLLS-R, sammen 

med våre øvrige undersøkelser, støtter kartleggingen av hvordan eleven fungerer og bidrar 

med forslag til målvalg for eleven.  
 

Vi kan også veilede skolens personale til å gjennomføre atferdsregistreringer og til å foreta 

funksjonelle analyser. Videre kan vi bidra med å etablere motivasjonssystemer (bl.a. 

tegnøkonomi) og ulike atferdsanalytiske opplæringsmetoder som: discrete trial teaching, 

precision teaching, differensiell forsterkning, promp/promtfading, incidental teaching, 

oppgave analyser og annet. 

 

Kriterier og prioriteringer ved søknad om veiledning fra STI skole. 

Kriterier ved inntak: Prioriteringer: 

1. Eleven har en diagnose innenfor 

autismespekteret. 

2. Skolen søker STI skole veiledning. 

Dersom det foreligger sakkyndig 

vurdering fra PPT, sendes denne og 

elevens IOP sammen med 

henvisningsskjemaet. 

3. Eleven går i 1. – 3. klasse når det 

søkes veiledning. 

4. STI skole tilbyr veiledning til og 

med 4. klasse. 

5. Skolene må kunne ta imot veiledning 

minimum hver 14. dag det første 

året; det må settes av tid til 

observasjon og samtale.  

6. Skolen må sikre rutiner for 

samarbeid internt, dvs 

videreformidle veiledning gitt av oss 

og ha et samarbeide med AKS. 

7. En koordinator utnevnes; 

planleggingstid må settes av.  

Anbefalt planleggingstid er 45 min 

hver uke. 

1. Eleven har hatt STI veiledning i 

barnehagen. 

2. Ordinær skole prioriteres over 

spesialklasser/grupper og skoler. 



I utgangspunktet avtales veiledning for ett skoleår av gangen. 
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