
 

ELEV & BARNHÄLSOPLAN 

     2019-2021 

 Inledning 



Uppdraget för elevhälsan utgår ifrån den nya skollagen(2010:800). Hälsa och lärande går hand i hand. 
Elevhälsa handlar om aD främja hälsa och skapa goda förutsäDningar för inlärning och utveckling för 
alla elever. I skollagen anges aD elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. AD 
främja hälsa innebär arbete på organisaIons- grupp- och individnivå. Eleverna ska ha Illgång Ill 
medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Skolans hälsoarbete 
bedrivs målmedvetet och långsikIgt och utvecklar hela skolans vardag uIfrån eD salutogent 
perspekIv. DeDa innebär aD vi utgår från en helhetssyn på människan och handlar om aD se vilka 
faktorer som skapar, främjar och bibehåller hälsa. Det betyder aD eleverna ska uppleva skolan som 
meningsfull och ha möjlighet aD förstå och påverka vad som händer dem där. Om skolans vardag 
fungerar som en stödjande miljö för hälsa får vi en bäDre grund för lärande. Hälsa, lärande och 
trygghet är tre grundstenar i det hälsofrämjande arbetet. Enligt skollagen skall skolan främja 
elevernas harmoniska utveckling Ill ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar 

Skolan strävar e2er a3 alla elever: 

● Upplever allas lika värde 
● Känner lust aD lära 

● Känner sig trygga, nyfikna, delakIga och har mod aD framföra sina åsikter 

● Upplever arbetsro 

● Når sin maximala nivå i siD kunskapsinhämtande 

Sy2et med elevhälsoplanen 

SySet med elevhälsoplanen är aD den ska utgöra eD stöd och fungera som en ledstång i 
elevhälsoarbetet.  

Ansvar för elevhälsoarbetet 

Klassläraren har det dagliga och prakIska ansvaret för sina respekIve elevers kunskapsutveckling, 
hälsa och välbefinnande.  
Elevernas hälsa och välbefinnande i skolan är eD gemensamt ansvar för hem och skola 

Elevens känsla av trygghet och trivsel i skolan och goda relaIoner elever, pedagoger och 
vårdnadshavare är en förutsäDning för eD goD studieresultat. 

I skolan har rektor det övergripande ansvaret för elevhälsan.  

Elevhälsoteamet skall vara Ill hjälp och stöd för pedagogerna i deras arbete med eleverna, så aD alla 
elever ges så goda förutsäDningar som möjligt Ill kunskapsinlärning och personlig utveckling. 
Elevhälsoteamet arbetar förebyggande, konsulterande och direkt med elever som är i behov av 
särskilt stöd.  
Elevhälsoarbetet ska främst bedrivas förebyggande och främja en god lärmiljö för elevens lärande och 
hälsa. Det ska fokusera på aD stödja eleverna så aD de utvecklas i skolarbetet och når de mål som 
beskrivs i läroplanen.  

Många elever stöter någon gång under sin skolId på svårigheter och behöver under kortare Id 
särskilda stödåtgärder. Andra elever behöver stöd under hela skolIden på grund av sjukdom, 
sociala förhållanden, funkIonsnedsäDning eller svårigheter aD Illgodogöra sig undervisningen av 
andra orsaker. Det finns inte någon definiIon av ”särskilt stöd” eSersom det kan röra sig om många 
olika behov uIfrån enskilda unika behov. 

Former av stödinsatser  
Begreppet stöd innefaDar i den nya lagen två former av stödinsatser, - extra anpassningar - särskilt 
stöd   



Extra anpassningar  
Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som normalt är möjlig aD 
genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det är 
vikIgt aD lärare och övrig skolpersonal Idigt uppmärksammar tecken på och signaler om aD en elev 
kan vara i behov av extra anpassningar, idenIfiera elevens behov samt skyndsamt påbörja arbetet 
med anpassningar i olika lärmiljöer. 

Exempel på extra anpassningar kan vara aD hjälpa en elev med aD planera och strukturera eD schema 
över skoldagen, ge extra tydliga instrukIoner, stöd för aD säDa igång arbetet, ledning i aD förstå 
texter, förklaringar av eD ämnesområde på annat säD, färdighetsträning, lästräning, särskilda 
läromedel, särskild utrustning, anpassade programvaror eller enstaka specialpedagogiska insatser. 

Särskilt stöd  
Särskilt stöd handlar om insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga aD 
genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det är 
insatsernas omfaDning eller varakIghet, eller både omfaDningen och varakIgheten, som skiljer 
särskilt stöd från extra anpassningar.  
En elev är i behov av särskilt stöd om han eller hon, trots aD skolan gjort extra anpassningar, inte 
utvecklas i riktning mot kunskapsmålen. Det kan Ill exempel vara en fysisk funkIonsnedsäDning, 
upprepad frånvaro, betydande svårigheter i det sociala samspelet eller koncentraIonssvårigheter 
som utgör hindren.  

Klasslärare/ och arbetslag  

Klasslärare har det primära ansvaret för aD uppmärksamma sina elevers hälsa samt för det 
pedagogiska arbetet aD möta behovet hos varje enskild elev på skolan. Det innebär aD samtliga 
elever ska få likvärdiga förutsäDningar aD: 

 • Trivas och må bra 

 • Nå målen i alla ämnen 

 • Årligen förbäDra sina resultat 

 • Ha huvudrollen i siD och skolans arbete 

● Är nöjda med sina prestaIoner 

I arbetslaget, som har regelbundna träffar, sker den huvudsakliga planeringen av elevhälsoarbetet. 
Elevhälsoarbetet ska utgå från eD helhetstänkande med inriktning på aD skapa miljöer som främjar: 
lärande, en god utveckling och en god hälsa hos varje elev. Klasslärare ska Illsammans i arbetslaget 
uppmärksamma och säDa in åtgärder för elever som uppvisar svårigheter och riskerar aD inte nå 
målen.  

En av klasslärarens vikIgaste uppgiSer är aD skapa en god och förtroendefull relaIon med sina elever 
så aD det känns naturligt aD samtala om såväl kunskapsutveckling som sociala frågor. Klassläraren 
följer sina elevers skolarbete och dokumenterar löpande deras kunskapsutveckling.  

Varje läsår, i samband med utvecklingssamtal, uppräDar klassläraren Illsammans med elev och 
vårdnadshavare en individuell utvecklingsplan (IUP). SySet med IUP är aD klassläraren, elev och 
vårdnadshavare Illsammans säDer upp mål för elevens lärande på kort och lång sikt. IUP ska ge 
eleven inflytande och ansvar över siD lärande. Alla elever på låg- och mellanstadiet ska ha en IUP. 

Elevhälsoteamet (EHT)  



Elevhälsoteamet har i första hand eD konsultaIvt ansvar och består av rektor, skolsköterska, kurator 
speciallärare,( skolpsykolog, logoped, konsulteras vid behov) dessa träffas regelbundet. Teamet har 
Illsammans en bred kompetens om barns utveckling och kompleDerar varandra genom sina olika 
specialkunskaper. Teamet arbetar på organisaIons-, grupp- och individnivå. Fokus i arbetet ska främst 
ligga på förebyggande och hälsofrämjande insatser. 

Barnhälsoteam  

Pedagogerna på förskolan har det primära ansvaret för aD uppmärksamma barnens hälsa samt för 
det pedagogiska arbetet aD möta behovet hos varje barn på förskolan Det innebär aD varje barn ska 
få likvärdiga förutsäDningar. Rektor på förskolan ansvarar för mötet och som äger befogenhet aD 
besluta om insatser. Vi tar hjälp av externa insatser så som BVC, specialpedagog, psykolog, 
talpedagog/logoped vid behov.  

Skolsköterska och skolläkare 

Skolsköterskan och skolläkaren ansvarar för den medicinska kompetensen inom elevhälsan. 
Skolsköterskan erbjuder och genomför hälsobesök innefaDande hälsosamtal och 
hälsoundersökningar samt vaccinaIoner enligt fastställt basprogram. Skolläkaren ansvarar för 
medicinska bedömningar vid skolrelaterade hälsoproblem. 

Skolsköterskans ansvar 

● Tillföra medicinsk kompetens i det främjande och förebyggande elevhälsoarbete 

● Erbjuda elever regelbundna hälsokontroller 

● Tidigt spåra barn som far illa 
● Ge möjlighet Ill individuell hälsofostran 

● Förmedla kontakt och vara länk Ill sjukvård och annan samhällsservice 

● IdenIfiera och kartlägga hinder för barnets utveckling och inlärning 

● IdenIfiera hälsoproblem som kan inverka på barnets skolgång 

● Erbjuda och genomföra vaccinaIoner som ingår i det naIonella 
    barnvaccinaIonsprogrammet 

● Erbjuda hälsosamtal Ill elever i åk 5 samt vid behov 

 Skolläkarens ansvar 

● Tillföra medicinsk kompetens i det främjande och förebyggande elevhälsoarbete 
● Ueör medicinska undersökningar, bedömningar och uppföljningar. 

● RemiDerar elever Ill insatser utanför skolan vid behov 

● Tidigt spåra barn som far illa 

● Ge möjlighet Ill individuell hälsofostran 

● IdenIfiera och kartlägga hinder för barnets utveckling och inlärning 

● IdenIfiera hälsoproblem som kan inverka på barnets skolgång 

Skolkurator  

Skolkuratorn står för elevhälsans psykosociala insatser och bidrar med socialt och psykosocialt 
perspekIv. ArbetsuppgiSerna består Ill stor del av samtal såsom stöd-, moIvaIons-, kris- och 
konfliktsamtal, liksom utredande, rådgivande och bearbetande samtal med enskilda elever och deras 



vårdnadshavare. Kuratorn utreder vid behov elev eller elevgrupps sociala och psykosociala situaIon 

samt samarbetar och vidareförmedlar kontakter med olika aktörer utanför skolan. Kurator handleder 
lärare och vid behov riktade grupper. 
Skolkuratorns ansvar 

● Tillföra psykosocial kompetens i det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet 
● Bidra med psykosocial kompetens i elevärenden 

● Bistå pedagoger och elevhälsa i svåra samtal 

● Genomföra stödsamtal Ill elever, vårdnadshavare och pedagoger 

● Ge konsultaIon Ill elevhälsans och trygghetsteamets medlemmar vid behov 

Specialpedagog/speciallärare  

Specialpedagogens uppgiS är aD Illsammans med klasslärare/mentor uppmärksamma elever i behov 
av särskilt stöd. Specialpedagogen arbetar för aD elever i behov av särskilt stöd ska få så goda ruIner 
och förutsäDningar som möjligt för delakIghet, utveckling och lärande. Arbetet sker uIfrån eD 
specialpedagogiskt synsäD där elevens behov styr det pedagogiska arbetet. Specialpedagogen gör 
pedagogiska kartläggningar, analyser och åtgärder. Vid behov utarbetas eD åtgärdsprogram som 
genomförs, följs upp och utvärderas.  

Logoped/Talpedagog 

Logopedens uppgiS är aD utreda, diagnosIsera och behandla kommunikaIonsproblem Ill följd av 
språkstörning, talstörning och röststörning. Logopeder utreder och behandlar även svårigheter 
gällande kommunikaIon som uppståD Ill följd av andra funkIonshinder.  

Talpedagog är en profession som arbetar med tal-, språk- och kommunikaIonssvårigheter. ESer 
pedagogisk bedömning/arbetslag konsulterar vi vår logoped ( talpedagog- tas in vid behov) 

Skolpsykolog (Tar vi in vid behov) 

Skolpsykologens insatser består av kartläggningar av behov, samtal, konsultaIoner och handledning 
Ill personal. Skolpsykologen har kunskap om barn och ungdomar på både individ, grupp och 
systemnivå och genomför utredningar och bedömningar av elever med särskilda behov. 
Skolpsykologen kan ge råd och stöd Ill elever och anhöriga för aD främja elevens inlärning, utveckling 
och välbefinnande. 

Rektors ansvar 

● Rektor har det övergripande ansvaret för arbete i skolan och för aD verksamheten som 
    helhet inriktas på aD nå de naIonella målen 

● Organisera arbetslag, elevhälsa och andra resurser så aD eleverna får det särskilda stöd 
    och den hjälp de behöver 

● Skyndsamt utreda elevens behov av stödinsatser 
● Besluta om åtgärdsprogram ska uppräDas eller ej. Kan delegeras 

● Besluta om anpassad studiegång 

● Besluta om särskild undervisningsgrupp 

● Besluta om enskild undervisning 

SPSM  

Specialpedagogiska skolmyndigheten är en statlig förvaltningsmyndighet, Myndigheten ansvarar 
bland annat för specialpedagogiskt stöd och för utbildning i specialskolan. Specialpedagogiska 



skolmyndigheten är Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.( Är en främst rådgivande 
myndighet) 

Processen kring stödinsatser i utbildningen   
• Arbetsgång för elevhälsoarbete 

1. UTVECKLINGSSAMTAL 
2. IUP 
    omdömen avseende kunskaps- och social utveckling 
    framåtsySande planering 
 

 

3. VID ORO 
Om en elev riskerar aD inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller mot de mål 
som minst ska uppnås ska arbetslaget: 
4. UPPMÄRKSAMMA OCH IDENTIFIERA BEHOV 
Elevens behov av stöd Illgodoses genom extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 
undervisningen. Elevhälsan bör involveras men inget formellt beslut krävs. 
Möte genomförs med elev, vårdnadshavare, a-lag, ev EHT. 
Arbetet med extra anpassningar genomförs, dokumenteras, följs upp och utvärderas. Om de 
extra anpassningarna har intensifierats och anpassats yDerligare för eleven 
men ändå inte är Illräckliga 
Använd ”orosblankeDen” 
 

5. ANMÄL TILL REKTOR 
Rektorn ansvarar för aD elevens behov skyndsamt utreds och aD deDa sker i samråd med 
elevhälsan, elev, vårdnadshavare, a-lag, EHT 
 

 

7. Beslut tas om y3erligare eventuella stödinsatser 

 

Aktuell elev diskuteras med berörd personal. Extra anpassningar görs inom ramen för den ordinarie 
undervisningen. 

Aktuell elev diskuteras inom arbetslaget. En intensifiering av extra anpassningar görs. Denna insats 
kan involvera speciallärare/specialpedagog under en kortare period. Samtliga extra anpassningar 
dokumenteras  som en bilaga Ill elevens IUP.  

InsaDa stödinsatser är inte rikIgt Illräckliga. En utredning av elevens eventuella behov av 
yDerligare stödinsatser behövs- ”kartläggningsblankeDen”

6. Utredning av elevens behov av särskilt stöd. 
Utredningen kan dokumenteras i två delar. Beskrivning av skolsituaIonen uIfrån 
kartläggningen, på skol, grupp och individnivå. 

Inför återkoppling av "Utredning av elevs behov av särskilt stöd",  Vid återkoppling Ill EHT beslutar 
rektor eller av rektor utsedd person om åtgärdsprogram ska uppräDas eller inte.  

Åtgärdsprogram uppräDas i samråd med elev och vårdnadshavare.  

hDps://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/extra-anpassningar-sarskilt-stod-
och-atgardsprogram-i-skolan#h-Atgardsprogram 



 

 

AD avsluta åtgärdsprogram. 
hDps://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/extra-anpassningar-sarskilt-stod-
och-atgardsprogram-i-skolan#h-Atgardsprogram 

Dokumenta_on 
allt elevhälsoarbete dokumenteras och följs upp. 
DokumentaIon är en vikIg del i det systemaIska kvalitetsarbetet och grunden för uppföljning och 
utvärdering av verksamheten. I elevakten samlar EHT-personalen all dokumentaIon gällande en elevs 
behov, samt genomförande och uppföljning av insatser. Den digitala elevakten(som vi kommer aD 
arbeta i när fiber är indraget och fungerar). Vidare hjälper elevakten Ill aD läDare förse 
Illsynsmyndigheten med nödvändigt underlag vid ärende om Illsyn. Journalföring och hantering av 
den medicinska och den psykologiska, liksom logopedernas journal ska ske i enlighet med gällande 
lagsISning och föreskriSer. 

Elevhälsoteamets möten antecknas på särskild blankeD och förvaras hos rektor. För elever som har 
eD ärende om särskilt  stöd förs relevanta anteckningar och handlingar. Elevhälsomöten 
dokumenteras på särskild blankeD ”Anteckningar från elevhälsomöten”. Vårdnadshavare, företrädare 
för elevhälsan och andra deltagande personer får var siD exemplar. Rektor lägger in protokollet i  
elevakten. Rektor, skolsköterska, skolpsykolog, kurator och specialpedagog/speciallärare 
dokumenterar själva sina insatser och kontakter i elevhälsoärenden direkt i elevakten. 

Uppföljning och utvärdering av elevhälsans arbete 

Elevhälsoplanen och elevhälsoarbetet ska följas upp och utvärderas varje år för aD se hur arbetet 
genomförts. Behovet av kompetensutveckling för fortsaD utvecklingsarbete ses över. RuIner samt de 
olika professionernas insatser och uppgiSer för elevhälsoarbetet följs upp och utvärderas.  

Vid varje läsårs start behöver planen uppdateras och göras känd hos skolans personal.  

Elevhälsoplanens grund Planen grundar sig på aktuella bestämmelser och förarbeten. 
Bestämmelserna i skollagen (2010:800) och förarbetena Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet 

8. Åtgärdsprogram 
Arbetet med åtgärdsprogrammet genomförs, följs upp och utvärderas. 
Mentor/ansvarig lärare gör konInuerlig uppföljning av åtgärderna i åtgärdsprogrammet. 
Specialpedagog/speciallärare och mentor ansvarar Illsammans för aD utvärdera 
åtgärdsprogrammet. Utvärderingen lämnas Ill specialpedagog/speciallärare.  

Specialpedagog/speciallärare informerar om utvärderingen i EHT. Rektor beslutar om aD utarbeta 
nyD åtgärdsprogram eller inte. 



och trygghet, prop. 2009/2010:165. Bestämmelserna i den nya skollagen ska Illämpas på utbildning 
från och med den 1 juli 2011. Elevhälsa: 2 kap. 25 och 26 §§ skollagen Överlåtande av medicinska 
insatser: 23 kap 9 § skollagen Sekretess: 23 kap. 2 §, 25 kap. 1 § och 13 a § offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). Bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen ska Illämpas från och 
med den 1 juli 2011. 

Samtliga lärare dokumenterar dagligen elevers närvaro. Om en elev har ogilIg frånvaro ska läraren 
kontakta vårdnadshavare samma dag. Vid frånvaro längre Id än en vecka eller om en elev vid 
upprepade Illfällen har ogilIg frånvaro, ska klassläraren/mentorn först kontakta vårdnadshavare och 
om ingen förändring sker, göra en orosanmälan Ill EHT. 

RIKTLINJER FRÅNVARO Enligt 7 kap. 2§ skollagen (2010:800) har alla barn som är bosaDa i landet 
skolplikt. Skolplikten motsvaras av en räD aD få utbildning. För förskoleklassen och friIdshemmet 
gäller andra bestämmelser. Kommunen ska se Ill aD skolplikIga elever i dess grundskola och särskola 
fullgör sin skolgång. Som gilIg frånvaro räknas: sjukanmälan från vårdnadshavare, läkarintyg lämnas 
Ill skolan eller beviljad ledighetsansökan finns. OgilIg frånvaro bedöms således föreligga vid korsds- 
och långIdsfrånvaro (längre än fem skoldagar) som inte är anmäld sjukdom eller beviljad ledighet 
samt vid sen ankomst eller avvikande från lekIon. Om en elev utan gilIg anledning uteblir från 
skolan, ska rektor Illse aD en kontakt uppräDas samma dag mellan skolan och elevens 
vårdnadshavare 7 kap. 17§ skollagen (2010:800). Skolan ska skyndsamt utreda orsaken Ill elevens 
frånvaro  

Ru_ner för frånvarokontroll  

• Vårdnadshavare kontaktar skolan och anmäler sjukdom/frånvaro då en elev inte kan komma Ill    
skolan. DeDa bör ske före kl. 7.45.  
• Frånvaron registreras av klasslärare  
• Vid ogilIg/oanmäld frånvaro kontaktas vårdnadshavare av lärare samma dag senast 8.30 eSer 
frånvaroIllfället. 

Riktlinjer vid frånvaro 

 • Läraren tar kontakt med vårdnadshavare samma dag så fort som möjligt  
• All frånvaro över 10% anmäls Ill elevhälsoteamet av rektor  
• Klasslärare ansvarar för aD ta reda på vad frånvaro över 10 % beror på.  
• Anmälan Ill socialtjänst då skolans insatser ej räcker eller det finns oro kring eleven.  
• Anmälan Ill Barn och utbildningsförvaltningen  och kulturförvaltningen 30% 2 månader( 12 dagar) 

Mötesstruktur  

Ansvarsfördelning 

Elevhälsans arbete leds av .rektor. Rektor har det övergripande ansvaret för elevhälsan på skolan och 
är en central person i elevhälsoarbetet. Beslut om stödinsatser och åtgärdsprogram faDas av rektor 
eller av rektor utsedd person. Om det finns risk för aD en elev inte når kunskapsmålen ansvarar rektor 
eller av rektor utsedd person för aD behoven utreds skyndsamt och aD särskilt stöd ges. Rektor har 
även ansvar för dokumentaIon avseende utredning, åtgärder och utvärdering av de insatser som 
skolan genomför vilket dokumenteras i elevakten. 



Dagordning: InformaIon av  rektor, uppföljning av Idigare ärenden, genomgång av nyinkomna 
elevhälsoärenden, förebyggande och hälsofrämjande arbete, åtgärdande  ansvar av respekIve 
yrkeskategori - skolsköterska, skolpsykolog, kurator och speciallärare. Mötet avslutas med övriga 
frågor 

Sekretess  
• Offentlighets- och Sekretesslagen (2009:400)  

• Alla anställda inom förskolan och skolan omfaDas av sekretesslagens bestämmelser. 
Bestämmelserna innebär olika former av sekretess för olika områden/befaDningshavare. 
Gemensamt för alla är aD tystnadsplikt råder, vilket innebär aD sekretessbelagda uppgiSer 
inte får röjas, varken muntligt eller skriSligt. Sekretessen gäller även när anställningen 
upphört.  

• Sekretess gäller i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och 
gymnasiesärskola för uppgiS om enskilds personliga förhållanden i sådan elevhälsa som avser 
psykologisk, psykosocial eller specialpedagogiskt insats, om det inte står klart aD uppgiSen 
kan röjas utan aD den enskilde eller någon närstående Ill denne lider men.  

• I förskolan gäller den strängare graden av sekretess. DeDa innebär aD omvänt skaderekvisit 
gäller, där huvudregeln är sekretess, och aD uppgiSer endast kan lämnas ut ifall det står helt 
klart aD den berörde eller någon närstående Ill denne inte lider men.  

• UppgiSer hos skolläkaren eller skolsköterskan, och i vissa uppdrag för psykolog omfaDas av 
sträng sekretess. Sådan sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgiS om enskilds 
hälsoIllstånd eller andra personliga förhållanden. Skolläkaren och skolsköterskan får inte 
lämna ut uppgiSer om en elev de behandlar om det inte står klart aD eleven eller dennes 
närstående inte lider men av aD uppgiSerna lämnas ut.  

• Om det är nödvändigt aD lämna en sådan uppgiS för aD eleven ska kunna få det stöd hen 
behöver får skolläkare och skolsköterska ändå lämna uppgiSen Ill den övriga elevhälsan eller 
den särskilda elevstödjande verksamheten i övrigt, t.ex. Ill rektorn eller en lärare. DeDa är en 
undantagsregel som sySar Ill aD ge eleven räD Ill utbildning och dennes behov av särskilt 
stöd företräde framför skyddet för elevens integritet som paIent.  


