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1.Inledning 
 

Elevhälsa är ett nytt begrepp i Skollagen (2010:800), som innebär att det för elever i 

skolan ska det finnas tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och 

förebyggande. I denna plan beskrivs hur elevhälsan kommer att arbeta för en bättre 

lärandemiljö för eleverna, samt hur rutinerna ser ut för insatser på individnivå. 

 
 
1.1 Elevhälsoteamet 

 

Alla elever ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog och kurator. 

Dessutom ska det finnas tillgång till specialpedagogisk kompetens, vilket kan innebära en 

personal med särskilt ansvar för specialpedagogiska insatser på skolan. På Jensen 

grundskola i Malmö finns skolsköterska tillgänglig tre gånger i veckan, skolkurator samt 

specialpedagogiskt ansvarig är på skolan varje dag. Skolläkarmottagning anordnas efter 

behov från elever. Skolpsykolog beställs in efter behov via interna resurser.  

EHT träffas måndagar varje vecka.  

 

Rektor               Johan Sanfridsson  

Kurator               Shabnam Rostami  

Skolsköterska               Ingrid Wahlden  

Specialpedagogisk Ansvarig            Sanela Karabegovic  

Skolläkare               Per-Åke Welander 

Skolpsykolog                                 Vakant 

Biträdande Rektor                          Anton Hultén 

  

 

1.2 Mål med elevhälsoarbetet 

 
Elevhälsans mål är att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa hos 

eleverna. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och i 

individuellt riktade insatser har elevhälsan därför ett särskilt ansvar för att undanröja 

hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. 

Fokus ska i första hand vara förebyggande och hälsofrämjande, men det ska också vara 

möjligt för eleverna att få hjälp med enklare sjukvårdsinsatser. Varje elev ska under sin 

grundskoletid erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller, 

vaccinationer samt vidarekoppling till adekvat instans vid behov. Elevhälsan har också 

som mål att alla elever skall känna till elevhälsan på skolan.  

Elevhälsans psykosociala insats har till uppgift att tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i skolans 

pedagogiska arbete och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete som syftar till en säker 

och god arbets- och lärandemiljö för eleverna.  



 

  

 

2. Utvärdering av föregående års plan 
 

 

Uppstart av en ny skola är en turbulent period. Det tar tid och inrätta nya riktlinjer och få 

allt på plats. Kommunikation mellan alla berörda parter är av enorm vikt för att få ett bra 

system för hälsoförebyggande arbete. I detta uppbyggnadsskede har jag som 

skolsköterska upplevt att tidsmässigt hade det behövts lite mer utrymme. Men 

övergripande har det fungerat bra med samarbetet och kommunikationen mellan de olika 

personalgrupper som omger eleverna. Eht teamet kom snabbt igång och har redan fått 

en bra grund och tydliga riktlinjer som kan arbetas vidare med för det förebyggande 

hälsofrämjande arbetet. 

Specialpedagogiskt ansvarig, har haft tillgång till två stolar under föregående läsår, en i 

Elevhälsoarbetet samt en i läraruppdraget. Efter en utvärdering av vårt gemensamma 

samarbete kom vi fram till att det är ytterst viktigt att vi informerar varandra om viktiga 

möten och specifika samt aktuella elevärenden för att kunna utveckla tydlig samsyn, 

kunna möta våra elever där de befinner sig, fortsätta jobba proaktivt samt 

hälsofrämjande dock med ännu tydligare riktlinjer och strukturerade rutiner, det krävs 

exempelvis att vi kommunicerar med varandra via ProReNata/goda 

dialoger/avstämningar osv. Självfallet ska det finnas rimliga förutsättningar till allt det 

och dessa ska erbjudas på organisationsnivå i relation till vad mitt specialpedagogiska 

uppdrag kräver/omfattar.  

Under VT17 har det förebyggande och främjande arbete skett i coach-grupperna. 

Coacher har på olika sätt upprättat elever om planen mot diskriminering- och kränkande 

behandling. Utöver det har jag, som kurator, arbetat främjande och proaktivt med 

eleverna i blandade grupper, under april och maj månad. Arbetet har då haft större fokus 

på solidaritet mellan människor, relationer samt respekt för allas lika värde. Utifrån detta 

arbetet var det meningen att skapa öppenhet mellan eleverna, skapa relationer men 

också att öka deras motivation och inställning. Verksamheten har kartlagts och risker har 

identifierats tidigt, därför har jag kunnat planera förebyggande åtgärder och arbetat i 

främjande syfte med eleverna. Åtgärdande arbete har varit vardagsarbete och det har 

fungerat.  

Det vi behöver utveckla ytterligare är att kontinuerligt positivt utvärdera vårt 

gemensamma arbete i elevhälsan med våra pedagoger på skolan samt jobba mer 

förebyggande tillsammans med pedagogerna. Våra utvärderingar bör ske varje termin 

via pedagogisk samverkan. Under föregående läsår hade vi våra träffar en timme 

varannan vecka, under detta läsår har vi en timme varje vecka samt en konsultation i 

följd av vårt ordinarie eht möte. Vi kommer uppmärksamma vad som menas med 

elevhälsoplanen samt hur vi kommer jobba igenom den med våra elever.  

Under detta läsår går vi upp i våra tjänster, kuratortjänst på 100%, specialpedagogtjänst 

50%, skolskötersketjänst 60%. 

 

3. Kartläggning 

 3.1 Vårdnadshavare 

 

Vi har kommunicerat med elevernas vårdnadshavare till en viss del genom våra 

regelbundna veckobrev, till en stor del via SchoolSoft men även via kontinuerliga 

telefonsamtal, hembesök och bokade möten. Uppmuntrat våra föräldrar genom 



 

bl.a spontana lektionsbesök och via föräldrarådet att ta del av vårt arbetssätt i 

verksamheten, haft givande diskussioner, fått dem att påverka vårt arbete, 

utvärderat, hållit god samsyn och allt detta kommer vi att fortsätta med. 

 

3.2 Medarbetare 

 

Utvärdering kommer att ske genom våra PS grupper i januari månad där 

medarbetarnas synpunkter och reflektioner kommer välkomnas och bearbetas 

inför kommande termin för fortsatt utveckling av vårt gemensamma arbete.  

 

*PS, står för pedagogisk samverkan och inträffar en timme varannan vecka. 

 

3.3 Elever 

 

Vi behöver komma ut i alla våra klasser och informera om vårt gemensamma 

arbete i Elevhälsan, viktigt är det att vår presentation av arbetet sker 

kontinuerligt, möjligtvis en gång per termin samt vid behov. Med detta synliggör 

vi elevhälsans arbete i våra elevgrupper men även våra insatser på enskild nivå 

(professioner). 

 

4. Nulägesanalys 

 

Vi har ett behov av att granska hur vårt arbete ser ut idag samt hur/på vilket 

sätt vi ska göra/jobba framöver. Nyttja oss av exempelvis elevens val som 

infaller i slutet av terminen men även utanför den. Möjligtvis jobba mer specifikt 

och där behovet kräver/finns jobba ännu mera förebyggande.  

Alla ämnen ska genomsyras genom våra grunder i Likabehandlingsplanen. 

5. Främjande arbete 

Främjande arbete är strukturerat och målinriktat arbete för att öka 

tillgängligheten för alla elever. Arbetet inriktas framför allt på att öka 

förutsättningarna för likabehandling utan att skolan har identifierat ett visst 

problemområde. Här ingår även hälsofrämjande arbete med frågor som t ex 

jämställdhet, sex- och samlevnad och värdegrund. 



 

5.1 Insatser riktade mot vårdnadshavare 

 

● Skolans mål och arbetssätt presenteras vid föräldramöte under hösten. 

● Vi arbetar metodiskt och systematiskt med ämnesmatriser i alla ämnen. 

Vårdnadshavarna kan i sin tur stötta sitt barn än mer utifrån detta 

arbetssätt.  

● Veckobrev från ämneslärare och coacher.  

● Månadsbrev från rektor. 

 

5.2 Insatser riktade mot medarbetare 

 
● Lektionsbesök i alla klasser 

 

Under detta läsår kommer alla lektionsbesök/observationer att utföras av vår 

biträdande rektor med reflektionssyfte i fokus. Utvärdering sker i slutet av varje 

termin. 

5.3 Insatser riktade mot elever 

 
● Centrala Ordningsregler 

● Lokala Ordningsregler 

● Klassrumsmodellen 

● Mental träning 

● Hälsosamtal 

Skolsköterskan erbjuder alla elever i årskurs 6 och 8 vaccination enligt det 

gällande vaccinationsprogrammet, samt ett hälsosamtal , med synkontroll 

, vikt och längd och ryggkontroller. Samtal om mående och utför lättare 

sjukvårdande insatser. Informerar om eventuella allergier och andra 

problem som behöver komma fram. Ingår som en del av eht teamet för att 

möjliggöra en optimal skolmiljö för eleverna och inom ramen för 

tystnadsplikten. 

● Coach och coachsamtal 

Elevinflytande handlar om inflytande både över de egna studierna och över 

tillvaron i skolan i övrigt vilket är av stor vikt för det sociala klimatet. En 

gång i veckan har varje klass coachtid tillsammans med sin coach och 

minst tre gånger per termin erbjuds varje elev ett enskilt coachsamtal. 

Coachsamtal mellan elev och coach är viktigt. Upplevelsen av att bli sedd 

och bekräftad stärker självkänslan och tryggheten. Vid coachsamtalen ges 

eleven möjlighet att sätta upp mål i studiesituationen samt i förtroende 

och enskilt ta upp situationer av diskriminering och kränkande behandling 

på skolan. Eleven har här goda möjligheter till kontinuerlig progression i 

såväl studierna som välmående. Coach ansvarar för att föra vidare 

informationen och vid behov initiera möte med elevhälsan 

 

● I undervisningssituationer 

I det förebyggande arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i 

undervisningssituationer är det av största vikt att lärarna är tydliga med 



 

att omedelbart uppmärksamma och bryta destruktiva beteenden såsom 

kränkande blickar, kommentarer eller viskningar i klassrumssituationer. 

 

Eleverna ska alltid delas upp av lärare vid grupparbeten för att minska risk 

för att någon elev känner sig utanför. Grupparbeten bör alltid följas upp av 

undervisande lärare för att kunna säkerställa att arbetet fungerat och 

känts positivt för alla inblandade.  

 

● Rastaktiviteter samt Rastvakter införs mer strukturerat under Ht 2018.  

 

 

6. Förebyggande arbete 

6.1 Insatser riktade mot vårdnadshavare 

 

● Temakvällar/ föräldramöten 

● Tidigt samarbete kring frånvaro, uteblivna akademiska resultat eller annan 

oro kring en elev 

● Regelbundna Föräldrarråd 2 gånger per termin 

 

 

6.2 Insatser riktade mot medarbetare 

 
● Uppföljning av prognosbetyg med hjälp av prognosbetygsanalyserna 

● Samarbete kring svåra undervisningssituationer 

● Veckomöten  

● Pedagogisk samverkan 

● One and Ones 

 

6.3 Insatser riktade mot elever 

 

● Jensen prov i Matematik och Svenska.  

● EHT går ut och presenterar sig i varje undervisningsgrupp/ Klass för att 

medvetandegöra elevhälsans arbete. Information och kunskap om fysiskt och 
psykiskt mående ges till eleven inom den medicinska, psykosociala och psykologiska 
elevhälsan. 

7. Åtgärdande individuellt arbete - rutiner 

7.1 Upptäcka och anmäla  

Undervisande lärare ska ha kännedom om de olika förutsättningar individerna i 

en klass har och anpassa sin undervisning så att elevernas kunskapsutveckling 



 

stöds på bästa sätt. Om en elev får svårigheter att nå utbildningens mål ska 

undervisande lärare omedelbart göra extra anpassningar inom klassens ram för 

den eleven samt meddela ansvarig coach och specialpedagogiskt ansvarig vilka 

extra anpassningar som görs. Detta görs i en pedagogisk kartläggning. 

Blanketten förvaras sedan i en separat pärm hos ansvarig coach. 

 

Ansvarig: Undervisande lärare, coach samt specialpedagogiskt ansvarig. 

 

På rektorns uppdrag kommer kurator att utreda och bedöma den sociala och psykosociala 
situationen för enskilda elever, bland annat som underlag inför beslut om särskilt stöd och vid 
upprättande av åtgärdsprogram samt inför elevernas mottagande i grund- och 
gymnasiesärskola. 

7.2 Utreda 

Om en elev riskerar att inte nå målen, ska undervisande lärare i samråd med 

specialpedagogiskt ansvarig påskynda en pedagogisk kartläggning, vid 

tillämpade extra anpassningar skrivs en EHT anmälan som informerar Elevhälsan 

om den aktuella pedagogiska processen. Ämneslärare ansvarar för att samla 

data så att den pedagogiska kartläggningen utförs. Den pedagogiska 

kartläggningen utförs med stöttning av specialpedagogisk ansvarig.  

Vidare görs en analys av elevens behov av särskilt stöd och rektor fattar beslut 

om ett åtgärdsprogram ska upprättas eller inte, beslutet dokumenteras längst 

ned i dokumentet “pedagogisk utredning”. Beslutet delges elev och 

vårdnadshavare, som då har tre veckor på sig att, om de önskar, överklaga 

beslutet. 

 

I en psykologisk och social kontext kommer det åtgärdande arbetet innebära 
konflikthantering, problemlösning samt psykosociala insatser i form av åtgärdande samtal. 

7.3 Åtgärda 

Om rektor fattar ett beslut om att ett åtgärdsprogram ska upprättas, så 

upprättas detta i samråd med elev, vårdnadshavare och berörd personal. Om 

åtgärdsprogrammet inte gett tillräcklig effekt, förnyas åtgärdsprogrammet.  

 

8. Dokumentation 

 
Elevernas kunskapsutveckling dokumenteras kontinuerligt av undervisande lärare 

i ämnesmatriserna i Schoolsoft och med hjälp av prognosbetygen. Varje termin 

håller coachen ett utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavare och då skrivs 

en individuell utvecklingsplan (IUP).  

 

Undervisande lärare dokumenterar och coach informeras tillsammans med 



 

specialpedagogiskt ansvarig extra anpassningar för en elev i dokumentet 

“pedagogisk kartläggning”. Coachen ansvarar för att följa upp hur 

anpassningarna fungerar i olika ämnen och undervisande lärare ska ha 

kännedom om vilka anpassningar som behöver göras i samråd med 

specialpedagogiskt ansvarig. 

 

En pedagogisk utredning utförs av specialpedagogiskt ansvarig i samråd med 

undervisande lärare och aktuell coach. 

Om det beslutas att ett åtgärdsprogram ska upprättas, skrivs det av 

specialpedagogiskt ansvarig. Vårdnadshavare har tre veckor på sig att överklaga 

ett beslut. Åtgärdsprogrammet delges berörd personal, elev och vårdnadshavare 

och det förvaras i elevens mapp i ett låst arkivskåp. Coach i samråd med 

specialpedagogiskt ansvarig ansvarar för att följa upp åtgärdsprogrammet med 

elev och vårdnadshavare. 

 

Rektor kan också besluta om placering i särskild undervisningsgrupp, alternativt 

om anpassad studiegång. Dessa beslut dokumenteras i dokumentet beslut om 

anpassad studiegång/särskild undervisningsgrupp.  

 

Lärare har rätt att utvisa en elev ur klassrummet om eleven stör tryggheten eller 

studieron, som längst för återstoden av lektionen. Läraren kan också beslagta ett 

störande föremål från eleven. Detta föremål kan läraren välja att ge tillbaka vid 

lektionens slut, eller behålla det till slutet av elevens skoldag, men aldrig längre 

än fyra dagar. Den som visat ut en elev eller beslagtagit ett föremål ska 

dokumentera detta skriftligt i Schoolsoft.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Handlingsplan mot ogiltig frånvaro vid JENSEN grundskola Malmö 

 

 

Steg 1  

Närvaro rapporteras av undervisande lärare i Schoolsoft i början av varje lektion. 

Vid oanmäld frånvaro skickas ett sms eller ett mail per automatik till 

vårdnadshavare om  att det finns information att ta del av om eleven. 

 

Coachen i ser över närvaro översikten i Schoolsoft för sin coachgrupp inför EHT 

mötet som sker varje vecka. Vid upprepad frånvaro sker alltid samtal mellan 

eleven, coach och vårdnadshavare och i samtalet sätts mål för ökad närvaro.  

 

Steg 2  

Om frånvaron kvarstår ska rektor se till att en pedagogisk utredning påbörjas. 

Utredningen leder antingen till beslut om åtgärdsprogram eller inte beslut om 

åtgärdsprogram. 

 

Steg 3  

Om det beslutas att ett åtgärdsprogram ska upprättas, så upprättas det av 

specialpedagogiskt ansvarig i samråd med coach, elev och vårdnadshavare. 

Coachen ansvarar för uppföljning av åtgärdsprogrammet och utvärdering sker i 

det veckovisa EHT mötet.  

 

Steg 4  

Om ingen förbättring sker så görs det en socialtjänstanmälan. Skolpliktsanmälan 

sker parallellt.  

 

Steg 5  

Rektor initierar SIP-möte för eleven. (Samordnad individuell plan)  

 

 


