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Inledning
En framgångsrik skolgång är en av de viktigaste skyddsfaktorerna i ett livsperspektiv. God hälsa, trygghet och
trivsel är en förutsättning för en elevs lärande och kunskapsutveckling, men i denna elevhälsoplan understryks
också vikten av att å andra sidan se lärande och kunskapsutveckling som viktiga förutsättningar för en god hälsa,
trygghet och trivsel. Elevhälsoarbetet måste därför vara en integrerad del av arbetet med läroplansarbetet.
Elevhälsoarbetet ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande och stödja eleverna i arbetet mot utbildningens
mål. Det innebär att det dagliga elevhälsoarbetet ska fokusera på friskfaktorer och en tilltro till att alla elever kan
lära sig, utvecklas och nå utbildningens mål.
För att detta ska vara möjligt är det vårt uppdrag att arbeta för att alla barn och unga har en god hälsa såväl fysiskt
som psykiskt oavsett grundförutsättningar. Vi ska arbeta för att alla elever upplever att tillvaron är begriplig,
hanterbar och meningsfull. Elevhälsoarbetet sker i skolans alla delar, i klassrum, i korridorer, på skolgården, i
arbetslagsarbetet, i ledning och organisation. Arbetet sker också i nära samarbete med elev och vårdnadshavare.

Elever som lär sig, mår bra
Elever som mår bra, lär sig
Bakgrund
Arbetslaget och den enskilde läraren* har den dagliga kontakten och ansvaret för eleven. Det innebär att hitta
möjligheter i arbetssätt och arbetsformer som hjälper eleven att utvecklas. Ansvaret innebär också att i samarbete
med elevhälsoteamet undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa på organisations- grupp- och individnivå
samt planera stödinsatser när så behövs. Skolan* har ett ansvar för att skapa en god lärandemiljö för elevernas
kunskapsutveckling och personliga utveckling1.
Det är skolans uppgift att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin
personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt
utbildningens mål2.
För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska
omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara
förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot
Pedagoger
utbildningens mål ska stödjas3.
Rektor
Assistenter

Biträdande rektor

Syfte
Elevhälsoplanen är en ledstång och syftar till att definiera
uppdraget, skapa rutiner för elevhälsoarbetet samt att möjliggöra
ett systematiskt förbättringsarbete med fokus att stödja elevernas
utveckling mot utbildningens mål. Den ska bidra till en gemensam
syn på och ett gemensamt förhållningssätt till elevhälsoarbete på
Köpingebro skola för personal, vårdnadshavare och elever för att
tydliggöra vilka rutiner och arbetsformer vår skola har för att
säkerställa att alla elever får det stöd de behöver.

Psykolog
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Skolsköterska

Skolläkare

*Lärare används i denna text synonymt med alla personalkategorier som ansvarar
för barnen i den dagliga verksamheten.
*Benämningen skola används som ett samlingsbegrepp för förskoleklass, fritidshem och grundskola.
1. Prop. 2009/10:165 s.276. 2. 1 kap. 4 § och 3 kap. 3 § skollagen (2010:800) 3. 2 kap. 25 § skollagen (2010:800)

Elev

Kurator

Specialpedagog

Elevstödsamordnare

Lagstiftning/Styrdokument
På nationell nivå styrs elevhälsan av Skollagen (2010:800), Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), Hälsooch sjukvårdslagen (1982:763), läroplanen Lgr11 samt föreskrifter.
Allmänna råd från arbetsmiljöverket, skolverket och socialstyrelsen är ett stöd för skola och elevhälsa som ger
rekommendationer om tillämpningar av författningarna.
Skolverket och Socialstyrelsen har gett ut ett material Vägledning för elevhälsan (2014) detta kan användas som
ett stöd vid planering, genomförande och uppföljning av elevhälsans insatser.
FN:s barnkonvention ska vara vägledande för arbetet inom elevhälsan.

Ansvarig för elevhälsoplanen
Rektor/biträdande rektor är ansvarig för innehållet i elevhälsoplanen. Elevhälsoteamet ansvara gemensamt för att
implementera och utvärdera insatserna.

Uppföljning och utvärdering av elevhälsoplanen
Insatser som elevhälsan ansvarar för utvärderas och följs upp löpande under elevhälsoteamsmöten.
Elevhälsoplanen kommer att följas upp och revideras i slutet av läsåret. Utvärdering och sammanfattning görs i
den reviderade elevhälsoplanen för nästkommande läsår.

Blanketter
De blanketter som är aktuella i elevhälsoarbetet finner du i vår verksamhetshandbok under ”elevhälsa” eller
genom följande länkar:
https://intra.ystad.se/organisation/forvaltning/kulturutbildning/utbildning/Sidor/Default.aspx

Länk till vår anmälan till Elevhälsoteam https://drive.google.com/drive/folders/0B5gY_II5U3Txa19SYllldjdqMEU (finns även
som bilaga i denna plan)
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Ordlista
AL - Arbetslag – personal över verksamhetsgränserna F‐6.
BUP - barn- och ungdomspsykiatrin (Region Skåne) vänder sig till dig som är under 18 år och till dig som är
förälder till barn och ungdom under 18 år. De arbetar med att bedöma, behandla och förebygga psykisk ohälsa.
En väg in (Region Skåne) - telefonrådgivning för barn och unga med psykisk ohälsa i Skåne. De ger vägledning
och råd, och är behjälpliga med att boka tid vid behov till Första linjenmottagningar eller till en barn- och
ungdomspsykiatrisk mottagning BUP.
Första Linjen (Region Skåne) - vänder sig till barn och unga mellan 6 och 18 år och deras föräldrar. Syftet är att
göra det enklare för barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt att få hjälp i ett tidigt skede.
HAB - Barn- och ungdomshabiliteringen vänder oss till dig som är under 18 år och har en varaktig
funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen kan bero på rörelsehinder, autismspektrumtillstånd eller
utvecklingsstörning.
EK – Elevkonferens dit vårdnadshavare och elev kallas när elev är i behov av extra stöd och beslut om åtgärder
behöver tas. Rektor, elevstödsamordnare, specialpedagog, klasslärare, fritidspersonal, skolsköterska, kurator och
psykolog deltar utifrån behov vid elevkonferens och även annan personal/extern resurs/personal vid behov.
EHT – Elevhälsoteam som består av rektor, elevstödsamordnare och specialpedagog samt psykolog, kurator,
skolsköterska från den centrala barn- och elevhälsan.
Externt stöd – vid behov av ytterligare insatser kan skolan söka externt stöd av t ex socialtjänsten, BUP,
habiliteringen och logoped mm.
Extra Anpassningar – anpassningar av lärandemiljö, pedagogik, ev med spec ped. stöd under kortare tid.
IUP – Skriftlig individuell utvecklingsplan.
Läs- och skrivutredning – Elevhälsans utredning av elevens språkliga förmåga på uppdrag av rektor i samråd
med mentor resp. klasslärare, specialpedagog och hemmet.
Pedagogisk bedömning – Specialpedagogisk utredning av elevens skolsituation i samråd med berörda
pedagoger samt special pedagog och hemmet t ex för att kunna sätta in stödåtgärder eller göra ytterligare
utredning.
Salutogent - ett salutogent perspektiv innebär att skolan behöver söka efter det som är hälsofrämjande: de
faktorer som bidrar till hälsa, lärande och utveckling.
Åtgärdsprogram – en skriftlig överenskommelse/delgivning angående plan för elevens måluppfyllelse och
utveckling. Den upprättas när särskilda skäl finns och har en särskild arbetsgång.
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Elevhälsoteamets övergripande roll
Allt elevhälsoarbete är i första hand hälsofrämjande och förebyggande och i vissa fall åtgärdande. Elevhälsa
inkluderar all personal i elevens närhet, men drivs primärt av de pedagoger och övrig personal som möter
eleverna i deras vardag. Elevhälsa är en del av skolans lärandeuppdrag.
Elevhälsans insatser ska präglas av ett dubbelriktat samband mellan hälsa och lärande. Alla elever kan under sin
uppväxt behöva stöd och stödet är inte en angelägenhet endast för elevhälsoteamet – alla vuxna i skolan ska vara
del av stödstrukturen. I varje grupp av elever finns en bred spridning av förutsättningar och förmågor. En elev
ska kunna få individuellt stöd, men åtgärderna måste även vara en del i en helhet.
Elevhälsoarbetet på Köpingebro skola ska vara:
 Salutogent: styrkor och friskhetsfaktorer grundar synen på eleven och
verksamheten
 Kompensatoriskt; med fokus på lärandemiljön utifrån elevernas olika
förutsättningar
 Inkluderande; vi har en tilltro till att alla elever ryms inom skolan
 Främjande och förebyggande

Elevhälsan har ett särskilt ansvar för att arbeta med:
Hälsofrämjande insatser - är generella insatser som stimulerar hälsa för en större grupp. Betonandet av ett
hälsofrämjande och ett salutogent perspektiv innebär att en förskjutning från riskfaktorer till friskfaktorer
behöver ske.

”När elevhälsan finns och syns i skolvardagen”
Genom exempelvis:
 värdegrundsarbete
 arbete mot mobbing och kränkningar/likabehandlingsarbete
 hälsoarbete, ex kost, sömnvanor, hälsobesök och vaccinationer.
 tjej- och killgrupper
 utbildningar kring bemötande och förhållningssätt
 inkluderade insatser

Förebyggande insats - innebär att identifiera och undanröja hinder för elevers hälsa, lärande och utveckling. För
att det ska vara möjligt behöver vi regelbundet kartlägga och analysera mönster och samband i det dagliga
arbetet.

”Elevhälsan ställer skärpan mot ett specifikt problem”
Genom exempelvis:
 insatser riktade mot en särskild elevgrupp
 bearbeta resultat av trivsel- och trygghetsenkäter
 anpassa den fysiska och psykosociala arbetsmiljön utifrån aktuella behov
 omsätta likabehandlingsplanen i vardagen
 kartläggningar
 konsultation till arbetslag
 handledning till personal
Både det hälsofrämjande och det förebyggande arbetet kan ske på individ, grupp - och organisationsnivå.
Ex på Hälsofrämjande och förebyggande insatser på grupp-och organisationsnivå kan var;
 Hur kan undervisningen förändras så att elever kan lyssna, koncentrera sig och bli mer motiverade i
klassrummen?
 Har vi strukturer, rutiner och ledstänger för att försäkra elevernas hälsa och kunskapsutveckling?
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Åtgärdande insats på individnivå ska utgå från hur verksamheten kan undanröja hinder för individens
utveckling och lärande.
Perspektivbyte:
Åtgärdande på individnivå, ex:
 Eleven behöver hjälp att lära sig lyssna och koncentrera sig
 Eleven behöver lära sig hantera sina känslor
 Eleven behöver särskilt stöd för att utvecklas i takt med de övriga i klassen

Elevhälsoteamet arbetar handledande.
När lärarna i arbetslaget har planering, är vid vissa tillfällen delar av elevhälsoteamet med. Vid besöket arbetar
elevhälsoteamet handledande genom att samtala om pedagogiska, specialpedagogiska, psykiska, medicinska och
sociala frågor som rör eleverna. Detta besök ägnas till största delen av gruppen och generella pedagogiska tankar
men också genomgång av enskilda elever eller elevgrupper.
Elevhälsoteamet arbetar konsulterande.
Lärare och övrig personal har i sitt arbete möjlighet att få handledning eller konsultation, enskilt eller i grupp, av
personer i elevhälsans team. Den person som vill ha handledning/konsultation lyfter det i arbetslaget/special
pedagog, där specialpedagog tar med ärendet till EHT. Problemställningen skrivs ned på avsedd blankett. Den
person i elevhälsoteamet som är mest lämplig som handledare/konsult, tar sedan kontakt med berörd
person/arbetslag kopplat till ärendet.

Elevhälsoteamet arbetar åtgärdande. Även på andra sätt arbetar elevhälsoteamet åtgärdande. Detta kan vara
stödsamtal med elev eller föräldrar, samverkan med andra instanser, arbete i grupper/klasser eller annat.
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Sekretess
Elever och familjer har en grundläggande rätt att känna trygghet i att elevhälsan behandlar personlig information
på ett respektfullt och ansvarsfullt sätt. I praktiken innebär det att känsliga uppgifter endast delas mellan de
personer som behöver känna till den i syfte att försäkra en god hälsa och att barnet får det stöd som behövs.
Syftet med information som samlas in av elevhälsan handlar om att hjälpa eleven i sin skolgång. Information
som är irrelevant för ändamålet ska inte diskuteras eller spridas vidare.
Det finns flera lagar som reglerar sekretessen inom elevhälsan. Den är starkare då det gäller medicinska
bedömningar av läkare och skolsköterska samt för personliga uppgifter som framkommer i psykologiska,
psykosociala eller specialpedagogiska insatser. Sekretessen är svagare gällande det elevstödjande arbetet i övrigt,
men information får inte lämnas ut om man kan anta att det skulle skapa lidande hos elev eller anhörig.

Anmälningsskyldighet enligt Socialtjänstlagen 14 kap 1 §
I Socialtjänstlagen regleras skolans anmälningsskyldighet till socialnämnden. De myndigheter vars verksamhet
berör barn och ungdom och anställda hos sådana myndigheter, är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden
om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.
Det innebär att den som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa har ett personligt ansvar för att
anmälan görs. Anmälningsskyldigheten kan alltså inte överlåtas till rektor. Som personal ska du rådgöra med
rektor som är behjälplig i anmälan. Vidare att anmälan ska göras genast, så att socialnämnden kan bedöma om de
behöver ingripa till ett barns skydd eller stöd.
Ibland kan det kännas svårt som anmälare att veta om situationen är sådan att en anmälan ska göras eller inte.
Anmälaren behöver dock inte vara säker på att barnet far illa, anmälningsskyldigheten gäller redan vid
misstanke. Av förarbetena till bestämmelsen om anmälningsskyldighet framgår att även svårbedömda eller
obestyrkta uppgifter ska anmälas om de tyder på att ett barn kan behöva stöd eller hjälp från socialtjänsten.
Det är därefter socialnämndens ansvar att utreda barnets situation och bedöma om barnet eller föräldrarna
behöver stöd på något sätt. När det råder osäkerhet om förhållandena är sådana att en anmälan ska göras, kan
situationen diskuteras med socialtjänsten utan att barnets identitet avslöjas.
Vårdnadshavare bör informeras om att anmälan görs, förutom vid misstanke om att barnet har blivit utsatt för
misshandel eller sexuella övergrepp. I dessa fall ska socialnämnden kontaktas samma dag, så att en
skyddsbedömning kan göras innan barnet går hem från skola eller fritidshem.
Den som har gjort en anmälan till socialnämnden har rätt att få veta; att anmälan har tagits emot.
Den som arbetar inom skolan omfattas även av en uppgiftsskyldighet, vilket innebär en skyldighet att lämna
socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av stöd och skydd t.ex.
vid konsultationsdokument. Även om en utredning pågår hos socialnämnden, är det viktigt att fortsätta anmäla
om oro för barnet kvarstår.
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Stödinsatser
Det är skolans uppgift att ge alla elever den ledning och stimulans (1) som de behöver i sitt lärande och i sin
personliga utveckling. Ibland kan en elev vara i behov av mer individinriktade stödinsatser. Dessa kan sättas in i
form av extra anpassningar (2) inom ramen för den ordinarie undervisningen eller i form av särskilt stöd (3).
Mentor ansvarar för löpande dokumentation av extra anpassningar. Dokumentation av särskilt stöd sker i form
av ett åtgärdsprogram.

Insatser av ingripande karaktär
Omfattningen och/eller varaktigheten spelar stor
roll
Särskilt stöd sätts in om:
-

Elev inte når kunskapskraven,
trots insatta extra anpassningar,
Eleven uppvisar andra typer av
svårigheter i sin skolsituation,
exempelvis fysisk/psykisk
funktionsnedsättning, oroande hög
frånvaro, samspelssvårigheter,
koncentrationssvårigheter osv.

Särskilt stöd
SL 3 kap. § 6-12

Av mindre ingripande karaktär,
möjlighet att genomföra inom
ramen för ordinarie undervisning.

3

Exempelvis ge att hjälpa elev att
planera och strukturera ett
schema över skoldagen, ge extra
tydliga instruktioner, ge
starthjälp osv.

Detta är vad vi i dagligt tal
kallar för UNDERVISNING
Alla elever ska få det som
behövs både i sin personliga
utveckling och i sitt lärande.
Skolan har ett
kompensatoriskt uppdrag.

Extra anpassningar
SL 3 kap. § 5

Hänsyn ska tas till alla elevers
olika behov.

2

Ledning och stimulans
SL 3 kap. § 3
1
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Ansvarsfördelning
På skolan har vi vuxna olika professioner/roller.
All personal som arbetar i skolan har ansvar för att skapa en god lärandemiljö för alla elever samt att upptäcka
elever i behov av stöd. Detta sker på olika sätt t ex genom observationer, arbetslagsmöte, elevenkäter, samtal och
olika typer av kunskapsbedömningar. Om behov av stöd upptäcks skall detta meddelas rektor och utredas enligt
elevhälsoplanen samt ev. åtgärdas enligt beslut av rektor.

Lärare
Elevhälsan börjar i klassrummet. Lärarna ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande med eleverna.
Varje lärare har ett ansvar för att undervisningen tar hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov,
därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. Läraren ska hålla sig informerad om den enskilda elevens
hela skolsituation såväl socialt som kunskapsmässigt och iaktta respekt för elevens integritet.

Varje elev har en klasslärare, som har huvudansvaret (genom hela elevhälsoprocessen) för eleven i det dagliga
arbetet och för att följa upp eventuella anpassningar eller åtgärder. Klasslärare ska samverka med och
fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling.
Det åligger undervisande lärare att direkt sätta in extra anpassningar inom den ordinarie undervisningens ram
om en elev får svårigheter. Detta görs i samråd med klasslärare, specialpedagog och övrig berörd personal.
Klasslärare för samlade anteckningar om vilka anpassningar som görs för eleven, berörd personal dokumenterar
hur anpassningarna fungerar och återkopplar vid behov.
I klassläraruppdraget ingår även att
 kontinuerligt följa upp elevens närvaro, rapportera elevens frånvaro och rapporterar hemmet vid behov
enligt skollagen.






ansvarar för att den individuella utvecklingsplanen (IUP:n) är uppdaterad.
genomför utvecklingssamtal terminsvis,
ansvarar för att all nödvändig information gällande eleven kommer all berörd personal till del.
ansvarar för att åtgärdsprogram upprättas och följs upp i samarbete med specialpedagog.
göra anmälan till rektor/elevhälsoteam vid oro för en elevs mående, eller oro för att genomförda
anpassningar inte är tillräckliga för att en elev ska klara kunskapskraven. (se blankett).

På rektors uppdrag ska klasslärare i samarbete med specialpedagog:
 utreda och bedöma om en elev har behov av särskilt stöd,
 ha huvudansvaret för att utarbeta, och därefter följa upp/utvärdera åtgärdsprogram, i samarbete med
elev, berörd personal och vårdnadshavare. Även elevhälsans personal ska involveras, efter behov.
 ansvarar för att sammanställa pedagogisk utredning av elev efter beslut från rektor/EHT.
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Rektor/biträdande rektor
 rektor fattar beslut om särskilt stöd, anpassad studiegång och särskild undervisningsgrupp.













har det övergripande ansvaret för elevhälsoarbetet och ska samordna personalens insatser samt se till att
erforderliga resurser finns för att eleven ska få den skolgång den har rätt till.
fattar beslut om att åtgärdsprogram ska upprättas eller inte efter att utredning gjorts (kan delegera
beslutsrätt gällande åtgärdsprogram till annan pedagogisk personal).
har vid behov samtal med elever och vårdnadshavare vid studiesvårigheter samt svårigheter att följa
skolans regler och värdegrund.
samordnar insatser för elever med särskilda behov tillsammans med EHT och elevstödsamordnare.
ansvarar för att arbetet i EHT leds och utvecklas.
närvara vid elevkonferens vid tillfällen när beslut om anpassad studiegång och/eller placering i särskild
undervisningsgrupp ska fattas, eller när behov eller önskemål om rektors närvaro framkommer.
ger förutsättningar för det hälsofrämjande och förebyggande arbete.
om det befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas
till rektor, som ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds.
ansvarar för ansökningar gällande stöd till extra resurser.
ansvarar för uppföljning, analys och utvärdering av behovsinventering, särskilt stöd och organisationen.
ansvarar för utvärdering, analys och uppföljning av elevhälsans arbete.
ansvarar för att utveckla elevhälsans arbete.

Elevstödssamordnare
 samordnar elevhälsans arbete
 hålla kontakt med Centrala Barn- och elevhälsan
 hålla kontakter med externa aktörer som t ex BUP, habilitering, logoped, socialtjänst.
 arkivering av elevakter
 stödja skolledningen i elevhälsoarbetet
 se över fördelningen av stödresurser
 handledning/konsultation
 stöd för skolans personal i möte med vårdnadshavare

Specialpedagogisk
kompetens
Psykologisk
kompetens

Medicinsk
kompetens
Psykosocial
kompetens
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Elevhälsans specialpedagogiska insats












Specialpedagogen:
är delaktig till att skapa förutsättningar för att eleverna kan höja sina måluppfyllelser.
är en del av skolutvecklingsarbetet.
deltar i skolans elevkonferenser
handleder och stöttar pedagoger och elevresurser
ansvarar för sammanställning av elever i behov av särskilt stöd.
arbetar konsultativt med lärarna vid planering av undervisning, kartläggningar och upprättande av
åtgärdsprogram.
arbetar konsultativt för vilka/vilket material/hjälpmedel som bör användas för att underlätta för elever
med särskilda behov.
deltar vid stadieöverlämningar tillsammans med klasslärare, där ett informationsutbyte sker av elever
med särskilda behov och att sammanställning görs och rätt information förmedlas.
kontinuerliga tester från åk 1-6, sammanställningar och dokumentation
tar emot och introducerar nyanlända och vara ett stöd för lärarna
undervisar på individuell, grupp och klassnivå.

Elevhälsans psykosociala insats
Kurators uppgift är att sätta eleven i fokus och att se helheten runt eleven. Kurators uppdrag innebär att föra in
psykosocialt arbete i skolan, att se eleven i sitt sammanhang, för att bidra till att eleven uppnår kunskapsmålen.
Det innebär också att agera som barnets ombud. Att se eleven i sitt sammanhang innebär att ta reda på och förstå
hur eleven har det på skolan, i familjen och på fritiden. Vidare innebär det att arbeta för förändring och för att
problem inte ska uppstå eller förvärras. Kuratorn arbetar, åtgärdande, hälsofrämjande och förebyggande, ingår i
skolans elevhälsoarbete, ingår i elevhälso- och trygghetsteam samt stödjer skolans personal i deras
elevhälsoarbete.

Exempel på arbetsuppgifter:













Öppen mottagning
Motiverande samtal
Stödjande och rådgivande samtal, enskilt eller i grupp, till elever, föräldrar och personal
Pubertetssinformation tillsammans med skolsköterska till elever i årskurs fem i mindre grupper om
pojkar och flickor.
Erbjuder Repulse samtal till elever som har svårigheter med impulskontroll.
Genomför gruppövningar och samtal i klass eller grupp utifrån uppdrag av elevhälsoteamet och/eller på
önskemål från pedagogerna.
Erbjuder elever i årskurs sex ett avslutningssamtal inför att de ska gå vidare till högstadiet
Deltar i trygghetsteamets arbete.
Håller i CPS samtal med grupper/klasser tillsammans med pedagogerna.
Utför sociala bedömningar inför mottagande i särskola.
Initierar samarbete med externa resurser som BUP, socialtjänst etc.
Föreslår åtgärder och insatser.
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Elevhälsans medicinska insats
Skolsköterskan har ansvar för elever i behov av särskilt stöd ur ett medicinskt perspektiv.
Arbetet inriktas på basprogrammet, men ska också stödja det pedagogiska arbetet med det medicinska
perspektivet vid val av arbetsformer och arbetssätt i skolan, samt vid elevens val av framtida utbildningsväg.
Det ska finnas tillgång till skolläkare.
Ledningssystem och arbetsbeskrivning finns för elevhälsans medicinska insats.

Hälsofrämjande och förebyggande arbete






Hälsoundervisning enskilt och i grupp
Delta i temadagar kring hälsa
Kartlägga elevernas behov utifrån hälsa och livsstilsfrågor t.ex. elevhälsoenkät åk 4.
Handledning, konsultation och rådgivning
Genomföra basprogrammet vilket innefattar hälsobesök, vaccinationer, hälsokontroller och
hälsoupplysning

Verksamhetsutveckling





Utveckla metoder och förhållningssätt
Utvärdera och följa upp insatser
Fortbildning
Konsultation till ledningspersonal

Åtgärdande och stödjande insatser






Akuta insatser vid skador och olycksfall
Skolläkarmottagning
Remittering till olika vårdinstanser
Samtal enskilt och i grupp om hälso- och livsstilsfrågor
Föreslå olika åtgärder och insatser

Utredning och bedömning


Medicinsk utredning sker vid behov i samverkan med skolläkaren.

Samverkan




Samverkan med pedagoger och övrig personal på enheten
Tvärprofessionellt samarbete inom elevhälsoteamet
Samverkan med externa aktörer som arbetar med barn och ungdomar

Elevhälsans psykologiska insats
Ystads kommuns skolor och förskolor har tillgång till psykolog. Många barn och ungdomar har i perioder behov
av särskilt stöd för sin utveckling. Psykologen arbetar både med att utreda enskilda barn och att vara en resurs till
personalen i skolan genom handledning, konsultation och komptensutvecklingsinsatser på efterfrågan av rektorer
och förskolechefer.
Syftet är att förbättra personalens möjligheter att hantera elevers svårigheter i skolan och öka elevers möjligheter
att uppnå kunskapskraven och främja psykisk hälsa.
Tystnadsplikt gäller för psykologer. I de fall där de träffar enskilda barn eller elever måste vårdnadshavares
samtycke inhämtas.
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Arbetslaget
Arbetslaget ska uppmärksamma och stödja elevens utveckling i de olika lärandemiljöerna. Arbetslaget ska
uppmärksamma elevens behov av stödinsatser samt föra dessa vidare till AL/EHT.

Elevhälsoteamet (EHT)
Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser som ska stödja
elevens utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsans arbete bedrivs på organisations-, grupp- och individnivå.
EHT är ett tvärprofessionellt team bestående av rektor, specialpedagog, skolsköterska, kurator och psykolog.
Insatser från EHT kan bestå av att ge förslag på anpassningar och särskilt stöd, stöd vid utredning av elevs behov
av särskilt stöd, ge handledning och konsultation till berörd personal, elevsamtal. Inom den centrala barn- och
elevhälsa finns även tillgång till skolläkare.
EHT träffas varannan måndag kl. 10.00–12.00 och till dessa möten kan pedagoger/skolpersonal inbjudas för att
ta upp ärende och för konsultation. Ärenden tas upp till diskussion kring hur man ska gå vidare. Dessutom
klargörs vem som har ansvar för ärendet/åtgärderna samt uppföljning av tidigare beslutade åtgärder sker. Vid
några gånger per termin hålls EHT under halv/heldag för att ge tid till mer övergripande diskussioner.
EHT för gemensamma minnesanteckningar på EHT-mötena. För de elever som har ett ärende om särskilt stöd i
skolans digitala dokumentationssystem, diarieförs relevanta anteckningar och handlingar i ärendet där.

Övrig personal
Uppmärksammar och signalerar till personal på Köpingebro skolan vid frågor gällande elevs lärande, utveckling
och hälsa.

Forum för elevhälsoarbetet
Planeringsgrupper
Lärare och resurser träffas systematiskt för att analysera, planera och utvärdera. Syftet är utveckling och
anpassning av lärandemiljön i förhållande till elevernas förmågor och behov. Fokus ligger även på ledning och
stimulans samt bedömning i förhållande till elevens kunskapsutveckling och med förankring i styrdokumenten.

Arbetslagsmöte (AL)
Arbetslagen träffas systematiskt för att ta upp och behandla elevärenden. Syftet är att få stöd av sina kollegor i
arbetet med bland annat extra anpassningar. Ärendeägaren arbetar sedan vidare med elevärendet/situationen
tillsammans med ev. kollega, specialpedagog eller annan profession från EHT.
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Elevkonferens
Inom skolsammanhang står förkortningen EK för Elevkonferens och det är ett möte som hålls av skolans
personal, föräldrar och elever för att skapa en handlingsplan för god miljö i skolan kring eleven.
Nivåer på elevkonferenser (EK)
Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Specialpedagog, undervisande
pedagog, ev. resurs, elev och
vårdnadshavare (kunskaper)

Elevstödsamordnare, elev,
vårdnadshavare, undervisande
pedagog,
övriga efter behov

Rektor, undervisande pedagog,
elev,
vårdnadshavare, övriga efter
behov

Kurator, undervisande pedagog,
ev. resurs, elev och
vårdnadshavare (socialt)

Uppstart inför utredning, ex läsoch skrivutredning

eller eventuellt:
Specialpedagog, elev,
vårdnadshavare,
undervisande pedagog, övriga
efter behov
Vidare kartläggningar, ex behov
av remiss till BUP (skolsköterska
vid remiss)

Återkopplingar ex ITPA
Uppföljning skolsituation,
avgränsade enstaka insatser

Uppföljning skolsituation, flertalet
insatser

Stora resursfrågor
Komplicerad skolsituation,
oenighet
Hög frånvaro, hemmasittare
Initialt nya elever där vi haft
nätverksmöte
(kan fasas ut när arbetet är igång)

Återkoppling testning/utredning
där centrala barn- och elevhälsan
är inkopplade
Funktionen som är i fetstil ansvarar för anteckningar
Ta upp på EHT vem som ska delta när det inte är tydligt
Klargöra vem som är protokollföra om det inte är tydligt

Nätverksmöte
När man som vårdnadshavare eller personal upplever att många personer eller instanser är inblandade i barnets
utveckling och en samordning eller ett nytänkande behövs, kan ett Nätverksmöte där man samlar alla inblandade,
vara ett bra sätt att komma vidare. Vårdnadshavare kontaktas alltid för diskussion om ett Nätverksmöte ska
hållas eller ej. Vårdnadshavare är alltid med och bestämmer syftet med mötet och vilka som ska delta. På
nätverksmötet utgår man alltid från barnets styrkor och förmågor. Nätverksmötet leds av två samtalsledare som
fått speciell utbildning i att hålla sådana möten.

SIP-möte
SIP står för samordnad individuell plan. Ett SIP- möte kan sammankallas för alla som behöver både hälso- och
sjukvård och stöd från socialtjänsten, och dessutom behöver en plan för att behoven ska kunna tillgodoses samt
där landstinget och kommunen tillsammans upprättar en individuell plan.
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Barn gör rätt om de kan
På skolan finns även trygghetsgrupp för arbetet kring trygghet, trivsel och ”Barn gör rätt om de kan”. Det finns
representanter från de olika verksamhetsdelarna samt kurator, rektor och elevstödsamordnare i denna
arbetsgrupp som träffas var tredje vecka kl. 13.30 - 15.00.
Barn gör rätt om de kan innebär att vi på skolan använder oss av metoden CPS, Collaborative Problem Solveing.
Metoden utgår från att barn beter sig så gott de kan och att problematiska beteenden uppstår på grund av brister i
kognitiva förmågor som barnet behöver ha för att hantera vardagliga situationer. CPS, eller samarbetsbaserad
problem-lösning, är en modell för att förstå barns beteende och en modell för att bemöta barn och ungdomar.
Grundtanken är att barn gör rätt om de kan. Modellen syftar till att skapa bättre förståelse för faktorer som
orsakar störande beteenden hos elever och att utveckla metoder som förebygger elevens svårigheter genom nära
samarbete mellan elev och lärare.
Barn med sociala, känslomässiga och beteendemässiga svårigheter saknar, enligt Ross W Greene, viktiga
tankefärdigheter.
Eftersom barnet redan är motiverat och vet skillnaden mellan rätt och fel och sannolikt redan har blivit
tillräckligt bestraffat, bör läraren koncentrera sig på att reda ut vilka tankefärdigheter eleven saknar, träna dessa
och kartlägga i vilka situationer svårigheterna visar sig.
Nyckelordet för att nå eleven är empati. Det används både för att förstå eleven, lugna eleven och för att signalera
att läraren är medveten om att eleven skulle uppföra sig, om han eller hon bara visste hur.
Metoden för att möta och samtala med elever kallar Ross W Greene ”Plan B”. Samtalet syftar både till att ta reda
på vad eleven vill och, framför allt, varför. Det benämner Ross W Greene ”att ta reda på elevens angelägenhet”.
Därefter är det dags att presentera lärarens angelägenhet, som också hjälper eleven att förstå de vuxnas
bekymmer över problemet. Slutligen gäller det att hitta ömsesidigt tillfredställande lösningar, som dessutom
medverkar till att elevens outvecklade färdigheter utvecklas.
Ett oönskat beteende som ofta återkommer signalerar ett problem som barnet inte klarar att lösa på egen hand.
Olösta problem i skolan eller på fritids kan vara övergångar från en aktivitet till en annan, specifika skoluppgifter
eller samspelet med kompisarna.
Då är det oftast fel väg att försöka motivera elever med beteendeproblem att göra rätt, eftersom barn vill uppföra
sig väl. De behöver hjälp med hur de ska göra för att det ska bli rätt.

Arbetsgång vid elevhälsoärenden – elev i behov av stöd
Ett sätt att tänka
Utifrån det som beskrivits i
elevhälsoplanen är elevhälsa ett
ansvar för alla och kräver ett sätt att
tänka och förhålla sig till eleverna
och en medvetenhet om hur ärenden
hanteras.

Allas ansvar
Alla som jobbar i skolan skall alltid
jobba med barnets bästa för ögonen.
Att alla skall ta ansvar för elevhälsan
innebär inte att man skall klara att
ensam möta alla elever på rätt sätt.
Tvärtom måste man ta stöd av
varandra och ibland av andra
professioner och externa resurser.
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Pedagogens centrala roll
Pedagogen skall vara den som har den
samlade bilden om sin elev och fungera
som elevens röst när det gäller allt
elevhälsoarbete. Pedagogen håller i och
bevakar anpassningar och stödåtgärder,
lyfter frågor om eleven i arbetslaget,
skriver eventuella åtgärdsprogram, håller
i utvecklingssamtal mm.
I allt detta arbete skall pedagogen söka
och få stöd av arbetslaget och
arbetslagets specialpedagog.

Tårtan ovan symboliserar alla de resurser som finns runt eleven.
Utifrån lagens skrivning om:

barnets bästa skall vi alltid tänka ”eleven i centrum”
Tårtan skall ses som ett hjälpmedel för att tydliggöra alla de resurser som ingår i elevhälsan, andra
friskfaktorer och externa resurser. Detta kan användas vid EHT-möten eller möten med elever och
vårdnadshavare för att kartlägga och se vilka resurser som behöver användas för att stötta eleven.
Det är viktigt att olika funktioner och professioner i t.ex. EHT jobbar på uppdrag från rektor i olika
elevärenden så att inte många olika insatser görs utan samordning.
Genom att anlägga olika perspektiv på en elevs situation kan man upptäcka andra sätt att hjälpa
eleven att lyckas. De olika tårtbitarna kompletterar varandra och bildar en helhet där man kortfattat
kan lyfta följande resurser och verktyg som de olika delarna kan stå för:

Nedanstående bilder illustrerar hur ärendegången skall vara vid ett elevärende. Arbetet tar sin utgångspunkt i
mötet mellan pedagog och elev. Pedagogen planerar undervisningen, presenterar planeringen för eleverna och
använder olika anpassningar. Undervisningen utvärderas och planeras systematiskt. När de använda
anpassningarna inte fungerar för någon elev provar pedagogen andra anpassningar, utvärderar och dokumenterar
dessa ytterligare. Med undervisning menas all aktivitet som utgår från våra styrdokument.
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INPUT
Input från genomförd undervisning och/eller effekter av provad anpassning/extra anpassning
ANALYS
Vad fungerar, var och när?
Vad var planerat? Vad genomfördes?
Vad har hänt?
Vad fungerade inte? Hur kan det förstås?
Vilka alternativa anpassningar/extra anpassningar kan jag se?
PLANERA
Hur skall jag lägga upp genomförandet av anpassningen/extra anpassningen?
Vad behöver jag förbereda, material, eleven?
GENOMFÖRA
Den planerade anpassningen/extra anpassningen vid nytt undervisningstillfälle
Två varv minst!
Först efter att ha prövat och dokumenterat detta går pedagogen till sitt arbetslag och lyfter detta
som ett ärende. Övriga pedagoger i laget diskuterar tillsammans alternativa anpassningar för att få
eleven att lyckas och leder till ny planering, genomförande, dokumentering och analys. Om det efter
två varv i denna vidgade cykel inte nås framgång tas ärendet upp i EHT.
Ärendet kan föredras av pedagog eller specialpedagog. Det är då viktigt att ärendet
understöds av en tydlig kartläggning och dokumentation av prövade anpassningar och insatser samt
ev. tidigare kartläggningar och utredningar.
En kartläggning innebär att man samlar all befintlig dokumentation som kan vara relevant i ärendet.
Vid EHT-mötet lyfts olika perspektiv på ärendet utifrån de olika perspektiv som beskrivs nedan.
Det är viktigt att man då tittar på vad som fungerar och i vilka sammanhang man ser att eleven lyckas.
Olika professioner i EHT ger sin syn på ärendet och rektor beslutar om hur man går vidare med
kartläggning, utredning eller åtgärd.
Om det efter ytterligare prövning av anpassningar och insatser inte ger önskat resultat lyfts ärendet
till Centrala barn- och elevhälsan med tydlig dokumentation av prövade insatser, kartläggningar och
utredningar.
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Arbetsgång vid elevhälsoärenden – elev i behov av stöd

Den första nivån för elevhälsoarbetet är i klassrummet

Den andra nivån för elevhälsoarbetet är i arbetslaget

Mötet mellan lärare och elev

Möten för kollegial handledning/lärande

Åtgärder på rektor-/EHTnivå

3. INTENSIFIERA ANPASSNINGARNA
Om en elev efter en tid med denna stödinsats
fortfarande inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i
läroplanen eller mot att nå de kunskapskrav som minst
ska uppnås är det viktigt att de extra anpassningarna
intensifieras och anpassas ytterligare efter elevens
behov. Pedagogisk kartläggning ska påbörjas.

5. UTREDA
Rektor ser till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Rektor kan
överlämna utredningsansvaret till lämplig person. Utredning kan vara förnyad
pedagogisk utredning, fördjupad pedagogisk utredning, basutredning eller annan
utredning. Skolans utredning skall i första hand användas i undervisningen.
Utredningarna kan användas vid de tillfällen då ytterligare utredningar behöver
göras.
Ansvarig: Rektor

1. UPPTÄCKA
Lärare, annan skolpersonal, arbetslaget eller
vårdnadshavare uppmärksammar att en elev har
svårigheter i olika lärmiljöer på skolenheten eller inte
når upp till minimikunskapskraven. Ansvarig: Alla

2. ANPASSA
Eleven ges skyndsamt stöd i form av extra
anpassningar. Anpassningarna kan bestå av
organisatoriska förändringar, av att ha olika lärmiljöer,
kompensatoriska hjälpmedel eller andra anpassningar.
Dokument med förslag på extra anpassningar finns i vår
verksamhetshandbok under ”elevhälsa”
https://docs.google.com/document/d/1ZKZDgHdJk5FsX
9IFYp58nobKlfpq-BMQ0QsDkdVeR34/edit
Extra anpassningar dokumenteras i elevens IUP.
Dialog med elev och vårdnadshavare
Ansvarig: Klasslärare
(i samarbete med undervisande lärare)

Akuta behov av åtgärder ska meddelas rektor eller
elevstödsamordnaren direkt.

Tredje nivån för elevhälsoarbetet är elevhälsoteamet – EHT

Extra anpassningar dokumenteras i elevens IUP.
6. ÅTGÄRDSPROGRAM
Åtgärdsprogram utarbetas alt. utarbetas ej, i samarbete mellan lärare och
specialpedagog/speciallärare. Särskilt beslut skall fattas. Blankett finns på:
https://intra.ystad.se/organisation/forvaltning/kulturutbildning/utbildning/Sidor/
Default.aspx Där även stödmaterial för upprättande av åtgärdsprogram finns.
Arbetet med åtgärdsprogram genomförs, följs upp och utvärderas enligt rutiner
för arbete med åtgärdsprogram. Ansvarig: Klasslärare/Specialpedagog

Ansvarig: Klasslärare
(i samarbete med undervisande lärare/ specialpedagog)
Ta upp med kollegor i arbetslaget för att diskutera:
Vad kan arbetslaget bidra med?
Samråd med specialpedagogen om extra anpassningar
och åtgärder.
4. ANMÄLA
Om stödet inte är tillräckligt görs en anmälan om särskilt
stöd till rektor.
Blankett finns på:
https://intra.ystad.se/organisation/forvaltning/kulturutb
ildning/utbildning/Sidor/Default.aspx
Ansvarig: Klasslärare (i samarbete med undervisande
lärare/ specialpedagog)
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7. ÖVRIGA ÄRENDEN
För ärenden som var och en bedömer bör lyftas i elevhälsoteam görs en
ärendeanmälan till rektor, elevstödsamordnare eller special pedagog som
tillsammans beslutar i vilket forum diskussion skall föras. Anmälan av ärenden
skall göras i förväg inför EHT. Återkoppling sker alltid till den som anmält ärendet.
Blanketten finns i vår verksamhetshandbok under ”elevhälsa”
https://drive.google.com/drive/folders/0B5gY_II5U3Txa19SYllldjdqMEU EHT tar upp anmälan och
beslutad utredning för vidare åtgärder. Det kan vara upprättande av
åtgärdsprogram, elevkonferens, stödsamtal, ansökan till elevhälsan etc.
Anmälaren kan bjudas in till elevhälsoteam för att presentera och diskutera
ärendet. Ansvarig: Klasslärare (eller den som uppmärksammar behovet)

Fjärde nivån för elevhälsoarbetet
är i samverkan med exempelvis;
Centrala barn- och elevhälsan
Åtgärder på extern nivå

8. Kontakt tas med externa

Om kompletterande
kompetenser behövs,
involveras t.ex. CBEH
(Centrala Barn- och elevhälsan),
BUP, habiliteringen, IFO eller
andra externa resurser.
Anmälan till CBEH går via
EHT/rektor eller
elevstödsamordnare (ESS).
ESS kallar till ett uppstartsmöte.

Samverkan med andra enheter och myndigheter
I de fall skolan inte kan svara upp mot hjälpbehovet, ska elevhälsoteamet hjälpa elever och föräldrar att komma i
kontakt med de instanser inom kommun och landsting som bäst klara detta.
Skolans elevhälsoteam samverkar vid behov gentemot följande externa samarbetspartners:
Den centrala barn- och elevhälsan, som inkluderar personalkategorierna skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog,
kurator, specialpedagog och hörselpedagog samt personal inom mobilateamet/Fyren.
Men även med Barn- och ungdomspsykiatrin, första linjen, habiliteringen, polisen, socialtjänsten, och den
specialpedagogiska myndigheten etc.

Elevhälsans inriktning och tema för läsår 2019/2020
Elevhälsans arbete för läsår 2019/2020
Inför varje skolstart sätter rektor i samråd med EHT upp mål och riktlinjer för elevhälsan för
kommande läsår. Målen och riktlinjerna ska gå i linje med de behov som identifierats hos
eleverna på gruppnivå. Vi planerar under året en värdegrundsdag för all personal med ett
givet tema.
Hälsofrämjande
● Avslutningssamtal år 6 (kurator)
● Pubertetssamtal år 5 (kurator och skolsköterska)
● CPS-samtal i år 4 (lärare tillsammans med kurator)
● Hälsosamtal år F-klass, 2 och 4 (skolsköterska)
● Stopp min kropp år F-2 (lärare tillsammans med kurator)
● Temadagar t.ex. skoljoggen
● Tillsammansgrupper/faddergrupp
● Hälsolektion år 2 och 4 (skolsköterska)
● Planerade rastaktiviteter (fritidspedagoger)
● Bjuda in ”Säkra varje unge” år 4
● Temakvällar för föräldrar
● Absolut förälder år 6
● Elevråd/klassråd
● Hälsoråd
● Sociogram
● BGRODK, ALSUP och CPS-samtal
● Kontinuerligt informerar eleverna om trygghet- och trivselarbetet på skolan
● Handledning till elevassistenter
Förebyggande
● Specialpedagog och rektor träffar pedagogerna i år 2 kontinuerligt under läsåret för
att följa elevernas kunskapsutveckling.
● Motivationsarbete på fritidshemmet från år 3 (kurator tillsammans med personalen)
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Kontaktlista för Köpingebro skolans elevhälsoteam
Köpingebro skola

Telefonnummer

E-mail

Rektor
Cecilia Björklund

0411-57 80 90

cecilia.bjorklund@ystad.se

Biträdande rektor
Cecilia Åberg Karlsson

0411-57 78 00

cecilia.karlsson@ystad.se

Elevstödsamordnare
Vanessa Ferguson

0411-57 80 41
0729-87 03 80

vanessa.ferguson@ystad.se

veronica.persson@edu.ystad.se

Specialpedagog F-6
Veronica Persson
Skolsköterska
Ann-Charlotte Hagelin

0411-57 80 43

ann-charlotte.hagelin@ystad.se

Kurator
Monica Ask

0411-57 80 40

monica.ask@ystad.se

Skolpsykolog
Barn- och elevhälsan

Kontaktas via
rektor/elevstödsamordnare

Skolläkare

Kontaktas via skolsköterska
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Köpingebro och Löderups skola

Anmälan till elevhälsoteamet
Elevens namn:_____________________________________ Klass: ___________ Datum:________________
Berörd personal:_______________________________

Anledning till anmälan
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Frågeställning
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Finns det extra anpassningar för eleven?

 Ja

 Nej

Om ja, vilka? _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Finns det åtgärdsprogram för eleven?
 Ja

 Nej

Om ja, bifoga åtgärdsprogram.


Välkommen till elevhälsoteamet den _______________ kl:_______________
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Anmälan till kärngruppen
Elevens namn:____________________________________ Klass: ________ Datum:____________
Berörd personal:_______________________________
Anledning till anmälan
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Frågeställning
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Åtgärder som tidigare provats
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



Välkommen till kärngruppen den _______________
kl:_______________
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