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Vid skolstarten gör skolsköterska och skolläkare en bedömning av elevens hälsa utifrån uppgifter lämnade i
den här blanketten. Elevhälsans medicinska insats är främst förebyggande och inriktas på att främja elevernas
fysiska och psykiska hälsa. Vi kommer att träffa ert barn vid regelbundna hälsobesök under hela skoltiden.
Tänk på att det främst är ni som vårdnadshavare som ansvarar för att informera lärare och övrig personal om
frågor som rör ert barns hälsotillstånd. Skolsköterska och skolläkare hjälper gärna till om ni så vill.
Endast skolsköterska och skolläkare har tillgång till denna handling och vi har lagstadgad tystnadsplikt.
Lämna den ifyllda blanketten i slutet kuvert för vidare befordran till skolsköterskan.
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Vårdnadshavare

Vårdnadshavare

Skolsköterska
Elevhälsans medicinska insats (EMI)

Eleverna erbjuds tre hälsobesök under sin tid i grundskolan. Hälsobesöken innefattar hälsokontroller och
individuella hälsosamtal och är en del av våra kontaktytor med elever i samråd med vårdnadshavare.
Mellan hälsobesöken erbjuds undersökning av hörsel och andra begränsade hälsokontroller. Elevhälsans
medicinska insats fortsätter det nationella barnvaccinationsprogram som påbörjades av barnhälsovården.
Vårt uppdrag är främst förebyggande. Vi utför endast enklare sjukvård som inträffat under skoldagen, i
övrigt hänvisar vi till annan vårdgivare, skador mm som uppkommit på fritiden.
Tidigare hälsoundersökningar i barnhälsovården och hälsouppgifter från vårdnadshavaren samt inhämtad
information från förskolläraren/läraren ligger till grund för vår planering.
Blanketter som ska fyllas i av vårdnadshavare (vaccinationsmedgivande och hälsouppgifter) finns på
Västbergaskolans hemsida (vastbergaskolan.se).

Förskoleklass
I samband med skolstart får vårdnadshavare fylla i en blankett "Hälsouppgifter vid skolstart" som finns på
skolans hemsida under fliken "blanketter". Eleven erbjuds tillsammans med vårdnadshavare hälsobesök
hos skolsköterska och skolläkare för kontroll av bland annat syn, rygg, grovmotorik, längd- och
viktutveckling. I besöket ingår ett samtal kring elevens mående och trivsel.

Åk 1
Hörseln kontrolleras.

Åk 2
Längd- och viktutveckling kontrolleras, samtal om trivsel och kamratrelationer i skolan. Eleven erbjuds
vaccin mot mässling- påssjuka- röda hund. Innan hösten 2021 gavs denna vaccination i förskoleklass.

Åk 4
En hälsouppgift tas in från vårdnadshavare. Skolsköterkan kontrollerar rygg, längd- och viktutveckling.
Eleven fyller i en hälsoenkät som ligger till grund för hälsosamtal med skolsköterskan.

Åk 5
Eleverna erbjuds vaccin mot humant papillomvirus (HPV). Vaccinet ges med två doser fördelade över
läsåret.

Åk 6
Rygg, längd- och viktutveckling kontrolleras.

Åk 8
En hälsouppgift tas in från elev och vårdnadshavare. Rygg, längd- och viktutveckling kontrolleras. Eleven
fyller i en hälsoenkät som ligger till grund för hälsosamtal med skolsköterkan. Elevens egna frågor och
tankar kring trivsel och hälsovanor står i fokus. Eleverna erbjuds en påfyllnadsdos vaccin mot difteristelkramp-kikhosta. Har eleven följt det nationella barnvaccinationsprogrammet innebär det att eleven nu är
fullt vaccinerad.

