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Elevhälsans uppdrag på Västbergaskolan

Elevhälsan omfattar enligt Skollagen, 2010:800, 2 kap. 25 §, medicinska, psykologiska, psykosociala 
och specialpedagogiska insatser. För dessa insatser finns tillgång till skolläkare, skolsköterska, 
psykolog, och kurator. Det finns även tillgång till en specialpedagog på varje stadium. 
Elevhälsans uppdrag är att:

• stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål
• arbeta förebyggande och hälsofrämjande
• erbjuda varje elev minst tre hälsobesök innefattande allmänna hälsoundersökningar
• vid behov erbjuda eleven elevhälsans medicinska del för enklare sjukvårdsinsatser
• utföra vaccinationer enligt nationella vaccinationsprogrammet

Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för eleven, där man respekterar 
varandra och ger varandra studiero. Alla elever har rätt till en fysisk och psykosocial arbetsmiljö som 
ger dem möjlighet till optimal utveckling.

Elevhälsoplanen är övergripande och syftar till att skapa en gemensam plattform för ett likvärdigt 
elevhälsoarbete inom Västbergaskolan. Planen omfattar förskoleklass, grundskola och fritidshem. 
All personal i skolan har ansvar för elevernas hälsa och ska tillsammans arbeta för en gynnsam miljö 
för barnen/ungdomarna i och omkring skolan. Elevernas delaktighet och inflytande på lärmiljö och 
skolsituation har betydelse för deras välmående. Elevhälsoarbete förutsätter en hög grad av samverkan 
mellan elev, vårdnadshavare, elevhälsans personal och övriga personalgrupper.

Elevhälsans organisation och arbete

Elevhälsoarbetet ska verka för att ge alla elever förutsättningar för att klara skolans mål. Det 
övergripande ansvaret åligger rektor men elevvården i klassen ansvarar respektive klasslärare/mentor 
för. I deras ansvar ligger bla utvecklingssamtal, information till hemmet samt vetskap om hur eleven 
fungerar socialt och kunskapsmässigt. 

Elevhälsan består av flera olika yrkesgrupper som arbetar i mindre team på respektive stadium. Dessa 
har möten kontinuerligt.

Elevhälsan är indelad i följande elevhälsoteam, EHT:
F - åk 3 består av bitr rektor, skolsköterska, specialpedagog, skolpsykolog och kurator.
Åk 4 - 6 består av bitr rektor, skolsköterska, specialpedagog, skolpsykolog och kurator.
Åk 7 - 9 består av bitr rektor, skolsköterska, specialpedagog, skolpsykolog, kurator och SYV

Personer i Elevhälsoteamen:
Rektor Anna-Karin Hellsten F-9
Bitr rektor F-3 Johanna Gramsci Sommar F-3
Bitr rektor 4-6 Karin Forsberg 4-6
Bitr rektor 7-9 Anna Stenbom 7-9
Skolläkare Christina Lamers F-9 + särskolan
Skolsköterska Elin Argus  F-9 + särskolan
Skolkurator Kristina Zengin F-9 + särskolan
Studie-och yrkesvägledare Magdalena Alm F-9
Specialpedagog Sahra Otto Cronhamn F-3
Specialpedagog Ia Berander 4-6
Specialpedagog Nicole Martholm 7-9
Skolpsykolog Emma Supanich F-9
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Rektor
Rektor har ett övergripande ansvar över elevhälsans arbete och att skapa rutiner för hur kvalitetsarbetet
kring extra anpassning och särskilt stöd bedrivs. Hen beslutar om anpassad studiegång eller 
undervisning i särskild undervisningsgrupp. 

Biträdande rektor
Biträdande rektor leder elevhälsoarbetet i arbetslaget och skapar rutiner tillsammans med övriga i 
elevhälsoteamet hur kvalitetsarbetet kring extra anpassning och särskilt stöd bedrivs. Biträdande 
rektor/specialpedagog har delegerat ansvar att starta en pedagogisk utredning om ex. en elev anses 
vara i behov av särskilt stöd. Hen kallar till elevhälsomöten. Biträdande rektor beslutar också, i samråd
med specialpedagog, om ett åtgärdsprogram ska utarbetas.

Skolsköterska
Skolsköterskan arbetar förebyggande och hälsofrämjande enligt Skollagen § 25 och ingår i EHT. 
Skolsköterskan, tillsammans med skolläkaren, skriver remisser när det handlar om dyslexi, dyskalkyli, 
neuropsykiatriska frågeställningar, ortopedisk konsultation, ögonläkare, öronläkare, 
barnmedicin/barnkirurgi. Skolsköterskan ansvarar också för att vaccinationer genomförs enligt det 
nationella vaccinationsprogrammet. Skolsköterskans sekretess medför begränsning mot övrig EHT- 
personal.

Skolpsykolog
Skolpsykolog förstärker emellanåt elevhälsan genom bl a konsultation, observation, handledning och 
utredning av enskilda elever. Dessa bedömningar kan leda till remiss för vidare utredning. 
Skolpsykologens arbetsuppgifter initieras av elevhälsoteamet.

Specialpedagog 
Specialpedagogen har ett särskilt ansvar för elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. 
Stödet anpassas på organisations-, grupp- och individnivå. För att eleven ska få det stöd hen har rätt till
är det viktigt att alla som undervisar eleven får kännedom om hur man kan anpassa undervisningen.

Ledarskap
• Medverka till att val av arbetsformer och arbetssätt anpassas efter elevers möjligheter och 

specifika behov. 
• Utvärdera om valda arbetsformer givit önskat resultat

Kartläggning
• Ansvara för screening av alla elever samt dokumentation av detta i en klassöversikt.
• Följa upp de elever som upptäcks vid screeningar.
• Pedagogisk kartläggning av elevens skolsituation i syfte att upptäcka det som motverkar en 

önskad utveckling. Analys av inlärningsmiljön. 
• Initiera externa språk-, läs-, skriv- och matematiska utredningar.
• Utreda och bedöma elevers behov av stöd samt handleda lärare i att ta fram uppgifter så att 

eleven kan arbeta vidare på den nivå hen befinner sig. 
• Upprätta, utvärdera och följa upp åtgärdsprogram.
• Initiera och följa upp elevärenden i elevhälsoteamet.
• Initiera ansökan om tilläggsbelopp

Handledning
• Handledning och information i pedagogiska frågor både till arbetslag och enskilda lärare.
• Förbereda och medverka vid föräldrasamtal.
• Handledning till pedagoger gällande elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. 
• Förevisa lärverktyg samt följa upp hur de används i klassrummen.
• Konsultation och stöd till föräldrar. 
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Skolutveckling
• Aktivt verka för skolutveckling och kvalitetssäkring. 
• Medverka till utveckling av arbetet kring elever i behov av särskilt stöd.
• Stöd med anpassning och tillrättaläggande av miljön för elever med funktionshinder. 
• Ansvara för alternativa verktyg, hålla sig uppdaterad om nya metoder och appar.
• Hålla sig uppdaterad med aktuell forskning.

Undervisning och extra anpassningar
• Undervisning av elever; enskilt eller i grupp.
• Ansvara för att extra anpassningar genomförs vid provsituationer.
• Informera nyanställda lärare, lärare i moderna språk samt praktisk-estetiska lärare så tidigt som 

möjligt om elevers behov av stöd eller extra anpassningar.
• Informera berörd personal om ev förändringar gällande elevers behov.

Studie- och yrkesvägledaren, SYV
SYV arbetar med att ge eleverna förutsättningar för att hantera frågor som rör val av studier och yrken.
Studie- och yrkesvägledningen utgår från elevens behov och förutsättningar samt anpassas för att på 
bästa sätt stödja eleven att gå vidare i sin valprocess och att genomföra sina beslut. Det sker genom 
individuella samtal, gruppvägledning och i lektionsundervisning.

Genom att medverka i EHT får vägledaren delta i kartläggning av elevers svårigheter och vilka 
stödåtgärder/insatser som kan behövas sättas in. Det kan t ex gälla anpassad studiegång, 
motivationsarbete, olika hänsyn inför praoperioder och framtida gymnasieval.

Gymnasieinformation och andra möten med vårdnadshavare och elever förekommer kontinuerligt.
Studie- och yrkesvägledaren har även ansvar för att skolans plan för studie- och yrkesvägledning
revideras, upprätthålls och utvärderas.

Skolkurator
De elever som av olika skäl behöver och önskar samtal med skolkuratorn ska i möjligaste mån 
synliggöras för skolans elevhälsoteam, EHT. All kontakt med kurator sker frivilligt, och kuratorn har 
tystnadsplikt. Den information som lämnas vidare till EHT ska syfta till att tjäna elevens övergripande 
psykosociala mående, utveckling och lärande i skolan. Samtal sker med elever enskilt eller i grupp och
kuratorn kan arbeta preventivt då mot bl.a. mobbning och drogförebyggande arbete. En kurator kan 
även vid behov ha samtal med skolpersonal, dessa samtal kan vara stödjande och konsultativa. 
Samverkar med övriga myndigheter som b.l.a socialtjänst och BUP.

Kurator deltar/håller i elevhälsomöten och uppföljningar med elever och vårdnadshavare samt
arbetar med/ansvarar för elevärenden som rör psykisk ohälsa och/eller problematisk skolfrånvaro.
Kurator kan vara behjälplig vid konfliktlösning (kränkningar) mellan olika elever på skolan samt ger
information och stöd till föräldrar vars barn går på skolan.

Klassöversikter

För att följa upp alla elever och uppmärksamma eventuella svårigheter görs olika former av 
screeningar under varje läsår. Det kan handla om LUS (läsutvecklingsschema), bedömningsstöd i 
svenska och matematik, NCM´s matematiktest, UIM (undersökning i matematik åk. 2, 5 och 8), 
nationella prov och DLS. 
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Klassgenomgångar 

Klassgenomgångar genomförs med syfte att få en bild över situationen som helhet av klasserna och 
fånga upp de elever som riskerar att inte nå målen eller på annat sätt är i behov av extra anpassningar 
eller särskilt stöd.

Ämnesvarningar åk. 6 - 9
I mitten av varje termin skriver ämneslärarna in ämnesvarningar i SchoolSoft för de elever som 
riskerar att få ett F vid nästa betygssättning. Eleven och dess vårdnadshavare får via SchoolSoft 
information om ämnesvarningen samt vad eleven behöver utveckla för att nå målen.  
Alla betygsvarningar ska följas upp av undervisande lärare som lägger upp en plan med tydliga 
tidsramar för fortsatt arbete runt eleven. Planen kommuniceras till elev och vårdnadshavare.

Elevers frånvaro

Skolplikten
Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sex år och
upphör efter det nionde skolåret eller när eleven fyller 16 år. Det gäller oavsett om eleven går i 
kommunal eller fristående skola. Det innebär att barnets vårdnadshavare är skyldiga att se till att barnet
fullföljer sin skolgång. I de fall eleven fyller 16 år ansöker skolan om förlängd skolplikt. Om en elev 
uteblir från undervisningen riskerar den att inte nå skolans kunskapskrav. Skolan ser mycket allvarligt 
på att en elev utan giltiga skäl uteblir från undervisningen.

Sjukfrånvaro 
Vårdnadshavare ska enligt skolans rutiner anmäla om eleven är frånvarande på grund av sjukdom. 
Anmälan görs via SchoolSoft före kl 8.00 den dag eleven är hemma.

Ledighet 
Klasslärare/mentor får bevilja kortare ledighet vid synnerliga skäl enstaka dagar (högst 3) upp till 5 
dagar/läsår. Vid  längre sammanhållande ledigheter från 5 dagar och längre under ett läsår ska rektor 
bevilja ledigheten. Blankett för ansökan om ledighet finns att hämta på skolans hemsida. Ledighet 
beviljas inte under vårterminen i åk 3 och inte för åk 6 och 9 under den tid då nationella prov 
genomförs.

Vårdnadshavares ansvar 
Det är vårdnadshavares ansvar att eleven kommer till skolan och deltar i skolarbetet. Om 
vårdnadshavare medvetet håller eleven borta från skolan, eller om eleven utan anmälan uteblir från 
undervisningen, räknas det som ogiltig frånvaro. Om vårdnadshavaren inte ser till att eleven kommer 
till skolan kan utbildningsnämnden besluta om vitesföreläggande av vårdnadshavare. 

Skolans ansvar 
Det är skolans ansvar att ha kontroll på elevers närvaro och frånvaro. Om en elev är ogiltigt 
frånvarande ska vårdnadshavare meddelas samma dag, före kl 9.00 för elever på låg- och 
mellanstadiet. Ogiltig frånvaro skrivs in i elevens terminsbetyg på högstadiet. Detta skrivs i form av 
klocktimmar. För elever på mellanstadiet ges information om andelen (%) total frånvaro skriftligt på 
terminsintyget. Klasslärare/mentor tar reda på elevernas frånvarostatistik i slutet av varje månad. Om 
frånvaron överstiger 10% räknas det som hög frånvaro och följs upp enligt skolans rutiner.
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Åtgärdsstege om man bryter mot skolans trivselregler
För att få en trygg och trivsam miljö för alla, både elever och personal, är det viktigt att alla vuxna tar 
ansvar för att följa de beskrivna åtgärderna nedan. 

1 Tillsägelse: Berörd personal säger till elev som följer tillsägelsen.

2 Enskilt samtal: En muntlig överenskommelse görs mellan berörd personal och elev. 

3 Enskilt samtal: Ett samtal genomförs mellan berörd personal och elev, mentor informeras, berörd personal 

och mentor kommer överens om vem som kontaktar vårdnadshavare.

4 Samtal med elev: Möte där berörd personal och mentor träffar elev där en skriftlig överenskommelse görs 

och dokumenteras i en Överträdelserapport. Vårdnadshavare och biträdande rektor informeras skriftligen. 

Uppföljning sker efter ca 2 veckor.

5 Möte med vårdnadshavare och elev: Mentor kallar vårdnadshavare till skolan och träffar vårdnadshavare 

och elev. En skriftlig överenskommelse görs mellan skola, vårdnadshavare och elev. Uppföljning sker efter ca 2 
veckor.

6 Möte med skolledning/EHT: Mentor anmäler ärendet till biträdande rektor/EHT. Vårdnadshavare kallas till 

möte på skolan, där biträdande rektor/EHT deltar. En åtgärdsplan skrivs och följs upp efter ca 2 veckor. En 
muntlig varning kan utfärdas. 

7 Rektor involveras: Möte med rektor, vårdnadshavare och elev där ev. muntlig/skriftlig varning utfärdas.

8 Anmälan till t ex socialtjänst eller polis: Orosanmälan görs. Detta kan dock ske på ett tidigare stadium.
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Grundsärskolan

Rutiner vid överlämningar mellan grupper i grundsärskolan

För att överlämningen av eleven ska bli effektiv och användbar för mottagande lärare så
behöver alla vara väl förberedda och ha samma bild av vad man tar upp. Syftet är att få en bild över
situationen som helhet av eleven och fånga upp de elever som inte når målen eller på annat sätt är i
behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. 
Inför överlämningen ska överlämnande lärare ha förberett och ha med sig:

• Dokumentation kring kunskapsöversikt, speciella behov, metoder, förhållnigssätt och extra 
anpassningar eller särskilt stöd.

• En extra överlämning ges till personal på fritidshemmet.

Rutiner vid mottagande av nya elever i grundsärskolan under vårterminen

1. Klassläraren och biträdande rektor besöker förskolan för att träffa barnet/eleven och prata med 
pedagogerna. 

2. Klassläraren observerar barnet/eleven i förskola/skola under en dag.

3. Vid intag av det nya barnet/eleven ska biträdande rektor kontakta avlämnande förskola/skola 
om utredningar specialpedagogiska insatser.

4. När en elev ska börja på Västbergaskolan träffar biträdande rektor, klassläraren och 
skolsköterska familjen. Mötet börjar med en kort rundvandring genom skolans lokaler och 
information om rutiner etc. Under mötet tas upp barnets speciella behov, allergier, 
medicinering, bedömningar inför mottagande till grundsärskolan, skolskjuts, invänjnings 
perioden, och eventuell behov av fritids. (kopia på anteckningar från mötet lämnas till 
föräldrar).

5. Välkomstbrev samt skriftligt information skickas till föräldrar i början av sommaren.
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