
Förberedelse inför PUK diskussionen 

Före diskussionen  

- påminn om att betyg/intyg finns till hands, kan även skannas in till Wilma på förhand, även grundskolbetyget 

- studerande ska gå in i Wilma på förhand och fylla i Puken det som hen kan  

- om det kommer en studerande via kontinuerlig ansökan är PUKen delvis ifylld eftersom det som hen fyllt i 
ansökningsblanketten automatiskt överförs till PUKen 

- förbered dig i lugn och ro och reservera en ostörd plats för diskussionen  

- lär dig den studerandes läroplansstomme, både yrkesinriktade examensdelarna och gemensamma 
examendelarna  

- den studerandes personuppgifter; kolla på förhand att infon stämmer: underårig/fullvuxen/hemkommun o 
adress (Åbobo/annan kommun/bor ensam?)  

- den studerande kan vara nervös och spänna sig för situationen, ge den studerande tid att svara och ställ frågor 
så hen får svara fritt och i lugn och ro, även själv ställa frågor, förtrolighet är viktigt…  

Under Puk-diskussionen, genast i början 

- berätta/förklara varför PUK-diskussionen hålls och hur diskussionen framskrider (kort innehållet)  

- kom ihåg att ungdomen kan ha olika händelser (trauman, akuta händelser) som hen varit med om nyligen eller 
pågående trauman som direkt måste utredas/diskuteras, som hen vill prata om eller inte?  

Därefter  

- hur har det känns att börja ny skola?  

- vad tycker du om gruppen?  

- känner du många sen tidigare?  

- gamla kompisar/nya kompisar?  

PUK-blanketten; fyll i blanketten tillsammans  

- kolla studerandes kontaktuppgifter, föräldrarnas/vårdnadshavarnas uppgifter, fråga försiktigt om 
familjebakgrunden 

- berätta om varför det skall registreras datum, vem som deltar och vad ni diskuterat i PUKen, genast i början  

- hobbyn/fritidssysselsättning; fast hen inte har hobbyn fråga vad hen gillar att göra på fritiden 

- tidigare studier; skanna in eventuella diverse intyg i PUKen 

- hur gick grundskolan? 

- styrkor och svagheter? ämnen som var roliga eller svåra i grundskolan?  

- specialbehov eller diagnoser som vi behöver känna till för att skolgången ska fungera? Berätta om den hjälp vi 
kan erbjuda….  

Arbetserfarenhet  

- fråga om och fyll i alla arbetserfarenhet hen har, även fast det inte behöver bifogas arbetsintyg, kan vara PRAO-
perioder, sommarjobb mm., påminn om att hen alltid härefter begär ett arbetsintyg vid ex. sommarjobb 

Slutligen  

- förklara för den studerande att PUK ifyllandet är en process, att ni kommer återkomma till den under hela 
studietiden  

- något mer hen vill ta upp/diskutera? 

- låt den studerande förstå att om hen har frågor ska hen komma och fråga inte gå och grubbla i onödan… 

- tack och hej, roligt att prata med dig   

 

 


