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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
• erbjuda förebyggande och hälsofrämjande insatser
• erbjuda varje elev minst tre hälsobesök innefattande allmänna hälsoundersökningar
• vid behov erbjuda eleven elevhälsans medicinska del för enklare sjukvårdsinsatser

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.  Även förskoleklass och fritidshem omfattas av denna plan. 
All personal i skolan har ansvar för elevernas hälsa. Arbetet med detta handlar om faktorer som 
påverkar hur eleverna mår i och omkring skolan. Även delaktighet och inflytande på lärmiljön och 
skolsituationen har betydelse för välmåendet. Elevhälsoarbete förutsätter en hög grad av samverkan 
mellan 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/handledare för. I deras ansvar ligger utvecklingssamtal, information till hemmet samt 
vetskap om hur eleven fungerar socialt och kunskapsmässigt. 

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

EHT är indelat på följande sätt på skolan:
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 Hans Larsson F-9
Bitr rektor F-3 Anna-Karin Hellsten F-3
Bitr rektor 4-6 Karin Forsberg 4-6
Bitr rektor 7-9 Anna Stenbom 7-9
Skolläkare Gunilla Winström F-9 + särskolan
Skolsköterska Lehna Bergendorff 4-9
Skolsköterska Anneli Mikaelsson F-3 + särskolan
Skolkurator Kristina Zengin F-9 + särskolan
Studie-och yrkesvägledare Magdalena Alm F-9
Specialpedagog Gunilla Stavre 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. Han 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
beslutar på delegation från rektor om att starta en pedagogisk utredning (blankett för särskilt stöd) om 
ex. en elev anses vara i behov av särskilt stöd. Hon/han kallar till elevhälsomöten. Biträdande rektor 
beslutar också om ett åtgärdsprogram ska utarbetas.

Skolsköterska
Skolsköterskan arbetar förebyggande och hälsofrämjande enligt § 25 och ingår i EHT. Skolsköterskan 
tillsammans med skolläkaren är de som skriver remisser när det handlar om dyslexi, dyskalkyli, 
neuropsykiatriska  frågeställningar, ortopedisk konsultation, ögonläkare, öronläkare, 
barnmedicin/barnkirurgi.

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 särskilt stöd. Stödet måste anpassas 
individuellt. För att eleven ska få det stöd han/hon har rätt till är det viktigt att alla som undervisar 
eleven få kännedom om hur man kan anpassa undervisningen. 

Studie- och yrkesvägledaren, SYV
SYV arbete är en processinriktad verksamhet som innebär att ge eleverna förutsättningar 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. Detta 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.

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.
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Klassöversikter och diagnoser

Screening F - 9

För att följa upp alla elever och uppmärksamma eventuella svårigheter  görs olika former av 
screeningar under varje läsår.

Åk Diagnos/test

F Bornholm, fonologisk medvetenhet
Matteintervju NCM

1 Fonolek
Bedömningsstöd i matematik 
Bedömningsstöd i svenska läs/skriv
LUS
BRAVKOD
Bedömningsstöd i svenska läs/skriv
Bedömningsstöd matematik muntlig/skriftlig

2 DLS bas läsdel
DLS bas skrivdel
LUS
DLS rättstavning
NCM mattediagnos 2
DLS ordförståelse
Läskedjor
LUS

3 LUS
NCM mattediagnos 3
Nationella prov i sv och ma
LUS

4 NCM mattediagnos 3
DLS stavning 1
DLS läskedjor
LUS
DLS läshastighet
LUS
NCM mattediagnos 4

5 DLS ordförståelse
LUS
UiM matematik
LUS

6 DLS stavning 2
LUS
Nationella prov i sv, ma, eng, so och no

7 DLS läsförståelse A
DLS läshastighet A
DLS rättstavning A
Tecken-, ord- och meningskedjor
Adler Färdighetstest i matematik
Adler Talserier i matematik

8 DLS läsförståelse A
DLS läshastighet A
DLS rättstavning A
Adler Färdighetstest i matematik
Adler Talserier i matematik
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9 DLS läsförståelse A
DLS läshastighet A
DLS rättstavning A
Adler Färdighetstest i matematik
Adler Talserier i matematik

Rutiner vid klassgenomgångar 

Syftet med klassgenomgångar/betygsvarningar är att få en bild över situationen som helhet av 
klasserna och fånga upp de elever som inte når målen eller på annat sätt är i behov av extra 
anpassningar eller särskilt stöd. Läraren ansvarar för att de extra anpassningar som krävs inom ramen 
av den ordinarie undervisningen genomförs. De elever som vi behöver diskutera mer omkring tas upp 
på EHT-möte där man beslutar om eventuella åtgärder samt utvärderar resurser. Vårdnadshavare ska  
få reda på att eleven riskerar att inte nå målen

Betygsvarningar
I slutet av oktober och i slutet av mars skriver ämneslärarna in betygsvarningar i kunskapsöversikten.  
Detta gäller för elever i åk 6 - 9. Betygsvarningar innebär att eleven riskerar att inte nå målen till nästa 
betygssättning. Elev och dennes vårdnadshavare ska få skriftlig information om att eleven riskerar att 
inte nå målen. 
Alla betygsvarningar ska följas upp av specialpedagog som i samråd med undervisande lärare lägger 
upp en plan för fortsatt arbete runt eleven.
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Handlingsplan vid elevhälsoärende

Skäl till oro
• hög frånvaro mer än 10%, se sep. handlingsplan
• trötthet, nedstämdhet, håglöshet
• magont, huvudvärk
• störande eller förändrat beteende
• utanförskap
• koncentrationssvårigheter
• relationsproblem
• inlärningssvårigheter
• når ej målen

Steg 1
Det huvudsakliga elevhälsoarbetet skall skötas inom respektive arbetslag. Om någon av ovan nämnda 
orsaker uppmärksammas så har undervisande lärare ett samtal med berörd elev. Utifrån detta samtal 
kan ev. extra anpassningar eller andra åtgärder vidtas som delges de övriga undervisande lärarna i 
arbetslaget. I arbetslaget kan man diskutera pedagogiska lösningar som kan utföras inom klassens ram.
Extra anpassningar dokumenteras i IUP och/eller en checklista och kommuniceras alltid med 
vårdnadshavare.

Om behoven kvarstår:

Steg 2
Klassläraren kontaktar specialpedagog/kurator/skolsköterska i ett konsultationssamtal och beskriver 
tydligt elevens svårigheter samt vilka extra anpassningar som är vidtagna. 
Vid konsultationssamtal kan man t.ex bestämma att:

• ge stöd i klassen
• ge stöd i mindre grupp
• ge enskilt stöd
• göra observationer i klassrummet
• ge stöd vid föräldrasamtal
• initiera utredningar av dyslexi och dyskalkyli
• initiera en pedagogisk utredning, PU

Steg 3
Ärendet tas upp till EHT där vid behov berörd personal bjuds in. De kan:

• besluta om att erbjuda samtal med kurator
• initiera en pedagogisk utredning för åtgärdsprogram 
• besluta om att erbjuda psykologbedömning, dyslexiutredning eller dyskalkyliutredning
• anmäla till socialförvaltning och polis
• besluta om extra resurser
• kalla föräldrar till ett elevhälsomöte
• rekommendera anpassad studiegång
• lyfta frågan om placering i annan skolform
• rekommendera BUP-kontakt

Återkoppling sker till berörd personal. 
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Åtgärdstrappa vid disciplinära problem 

1. Tillsägelse Berörd personal säger till elev som lyssnar och följer 
tillsägelsen.

2a. Enskilt samtal En muntlig överenskommelse görs mellan personal och 
elev. Klasslärare/mentor informeras.

2b. Enskilt samtal Berörd pedagog kontaktar klasslärare/mentor som deltar i
samtalet. Överenskommelsen dokumenteras skriftligt  - 
avvikelserapport

3. Samtal med förälder Klasslärare/mentor kontaktar föräldrar. En muntlig 
överenskommelse görs mellan vuxen och förälder.

4. Förälder till skolan Klasslärare/mentor kallar föräldrar till skolan och träffar 
föräldrar och elev. En skriftlig överenskommelse görs 
mellan skola, förälder och elev. 

5. Skolledningen involveras Klasslärare/mentor anmäler ärendet till bitr. rektor. 
Föräldrar kallas till skolan, träff med (del av) EHT 
individuella lösningar (kontrakt).

6. Anmälan till t ex soc eller polis Rektor/bitr rektor anmäler vid stor oro för eleven. 

Rev. jan. 2017

   1. Tillsägelse
  Ansvarig: berörd personal

  2. Enskilt samtal - avvikelserapport
  Ansvarig: berörd pedagog,
klasslärare/mentor

  3. Samtal med förälder
  Ansvarig: klasslärare/mentor

  4. Förälder till skolan
  Ansvarig: klasslärare/mentor

  5. Skolledningen involveras
  Ansvarig: klasslärare/mentor

  6. Andra myndigheter
  kontaktas



9

Elevers frånvaro

Skolplikten
Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju 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 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 från vecka 45.

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 9.30 för elever på låg- och 
mellanstadiet. Ogiltig frånvaro skrivs in i elevens terminsbetyg på högstadiet. Detta skrivs i form av 
klocktimmar. För elever på låg- och 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. 

Handlingsplan vid hög frånvaro

Hög frånvaro är en tydlig markör på ohälsa hos barn och ungdomar och är ett riskbeteende som skolan 
ser allvarligt på. Därför uppmärksammar vi dessa elever genom vår handlingsplan så att åtgärder kan 
göras i så god tid som möjligt.

Varningssignaler som vi följer upp:
• Ovanligt lång frånvaro i samband med sjukdom
• Om ett tydligt mönster syns i frånvaron, t ex alltid måndagar, alltid idrott o liknande
• Om sjukdomsbilden är diffus, t ex magont och huvudvärk som försvinner fram på dagen
• Om eleven ofta kommer försent eller vill gå hem under skoldagen
• Om föräldrarna har svårt att få iväg eleven på morgonen
• Om elev ofta kommer försent på morgonen (äldre elever)
• Om en elev har måttlig frånvaro men visar tecken på vantrivsel i skolan.
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Vid ogiltig frånvaro/skolk följs nedanstående åtgärdstrappa

1. Vid varje tillfälle av ogiltig frånvaro informeras vårdnadshavare samma dag att eleven 
uteblivit från skolan. För mellan- och högstadieelever sker detta via sms.

2. Vid upprepad ogiltig frånvaro startas en kartläggning av ansvarig mentor. Vårdnadshavare 
kallas till skolan för samtal tillsammans med elev och ansvarig lärare. På mötet tas följande 
frågor upp: Anledning till frånvaro? Skolkat ensam eller i grupp? Speciella dagar svåra att 
komma till skolan? Speciella ämnen som eleven undviker? Elevens egna förslag på åtgärder? 
Minnesanteckningar förs. EHT och arbetslag informeras för bedömning av insatser. 

3. Om eleven fortsätter att utebli från skolan, diskuteras elevens situation inom EHT. 
Vårdnadshavare kallas tillsammans med eleven till ett elevhälsomöte med EHT-teamet och 
ansvarig lärare. Protokoll skrivs och följs upp och eventuellt åtgärdsprogram upprättas.

4. Vid fortsatt skolk ska anmälan till socialtjänsten alltid göras.

5. Om elevens situation inte förbättras behöver individuella lösningar hittas i samverkan med 
elevhälsan, t ex annan form av skolgång, BUP, resursteam o liknande. Ytterligare möten med 
vårdnadshavare, elev, ansvarig lärare och skolledning.  

6. Om eleven utan giltig orsak är frånvarande i betydande omfattning, anmäler rektor eller 
biträdande rektor ärendet till Utbildningsförvaltningen. För elev från annan kommun anmäls 
frånvaron till elevens hemkommun. Det är av största vikt att skolan har vidtagit åtgärder för att
få eleven att återgå till undervisning innan anmälan görs. 

Vid hög frånvaro anmäld av vårdnadshavare följs nedanstående åtgärdstrappa

1. Klasslärare/mentor kollar frånvaro i slutet av varje månad. Om frånvaron överstiger 15%  
räknas det som hög frånvaro. Ta reda på om frånvaron kan förklaras av naturliga orsaker som 
ex sjukdom, d.v.s giltig frånvaro eller om det finns anledning till oro. Ta hänsyn till listan på 
varningssignaler ovan och vid oro, kontakta vårdnadshavare samt rapportera till EHT.

2. Vid fortsatt hög frånvaro kallas vårdnadshavarna till ett elevhälsomöte där berörd 
klasslärare/mentor är med. 

3. Vid fortsatt hög frånvaro gör skolan alltid en anmälan till socialtjänsten och till 
Utbildningsförvaltningen.

4. Skolan fortsätter åtgärdsarbetet även efter det att anmälan har gjorts. 
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Samverkan mellan skola och socialtjänst

Skolan har enligt SoL 14:1 en anmälningsskyldighet om man misstänker att ett barn inte får den 
omsorg den behöver eller om ett barn far illa. 

Rutiner för anmälan till socialtjänsten
• Anmälan från skolan går via EHT.
• Skolan informerar vårdnadshavare och elev att anmälan är gjord. UNDANTAG – Vid anmälan

rörande misstanke om psykisk- och fysisk bestraffning, misshandel eller sexuella övergrepp, 
kontaktas socialtjänsten direkt för vidare förfarande.

• Socialtjänsten ska informera skolan om att anmälan tagits emot inom 14 dagar samt meddela
om det blir ett anmälningsmöte tillsammans med skolan. Socialtjänsten ska också informera
skolan om de öppnar utredning eller inte.

• Om oro för elev kvarstår skickar skolan en ny anmälan. 
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