Uudenmaan LAPE / Ketterät kokeilut –tuloskortti
Ketterän kokeilun nimi: ARKI NÄPPÄRÄSTI HALTUUN; NEUROPSYKIATRISESTI OIREILEVIEN NUORTEN RATKAISUKESKEINEN VALMENNUS
Kokeilun toteutusalue (maantieteellinen): Lohja
Kokeilun ajanjakso: syksy 2017-syksy 2018
Päivämäärä: Versio: 1.
Tuloskortin on laatinut Neuropsykistrisesti oireilevien nuorten palveluita Lohjalla kokoava ryhmä, pj. Hanna Mäntynen
Lyhyt kuvaus kokeilun tarpeen havaitsemisesta ja historiasta: Lohjalla eri nuorten kanssa työskentelevien tahoilla tunnustetaan tarve tukea
neuropsykiatrisesti oireilevia nuoria matalalla kynnyksellä omissa luonnollisissa ympäristöissään vankemmin ja systemaattisemmin. Nepsy-valmentajia on
koulutettu aiemmin noin 20, mutta osaamista on haasteellista hyödyntää. On tarve luoda systemaattinen nepsy-valmentamisen rakenne Lohjalle
monialaisessa yhteistyössä, jossa nuoret saavat tukea oikea-aikaisesti.
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Suunnittele
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Arvioi

Kuva PDCA (Mukaillen Karlöf & Lövingson 2004, 183.)
Demingin ympyrän mallin (plan, act, do, tsheck) ajatuksena on analysoida ja mitata prosesseja ja saada tietoa poikkeamista asiakkaiden
vaatimuksissa (Karlöf & Lövingsson 2004, 183).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kuvatkaa ketterä kokeilu tuloskortille.
Työryhmä itse määrittää sen, montako tarkastuspistettä kokeilulla on ja kuinka monta kertaa tuloskorttia päivitetään.
Tuloskortin päivittämisen yhteydessä tallettakaa uusi versio säilyttäen vanha, jotta prosessi säilyy näkyvissä.
Työryhmän nimi riittää, osallistujia ei tarvitse eritellä.
Lähettäkää tuloskortti hankepäällikölle maikki.arola@lohja.fi
Kokeilun viimeisessä tarkastuspisteessä miettikää, onko kokeilua tarpeen juurruttaa luokaa siinä tapauksessa juurruttamisen
suunnitelma samalla tuloskorttipohjalla.
7. Kokeilun päättyessä suorittakaa arviointi ja lähettäkää se hankepäällikölle maikki.arola@lohja.fi

Uudenmaan LAPE / Ketterät kokeilut –loppuarviointi
Ketterän kokeilun nimi:_____________________ Kokeilun toteutusalue (maantieteellinen):___________________ Kokeilun ajanjakso:__________________
Päivämäärä:___________ Arvioinnin on laatinut:________________________________________________________________________________________
Lyhyt kuvaus kokeilun tarpeen havaitsemisesta ja historiasta: _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
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Juurruttaissuunnitelma
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5. Kokeilun laajeneminen
/ supistuminen
kokeiluaikana:
6. Asiat joiden koitte
edistävän kokeilua:
7. Asiat joiden koitte
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9. Kokeilun jatkuminen:

