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Vad är elevhälsa?
Elevhälsan är skolans insatser för att följa upp/stödja elevernas utveckling mot målen utifrån ett
helhetsperspektiv.
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 utbildningens mål ska stödjas. För
medicinska psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till
skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till
personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska
insatser kan tillgodoses.
(SFS 2010:800, kap 2 § 25)
Österskärskolans elevhälsoteam (EHT)
Följande personer utgör elevhälsan på skolan under läsåret 2017-2018:
Thordis Sjöstrand
thordis.sjostrand@osteraker.se
08-540 818 64
Rektor
Charlotte Rosberg
Spec

charlotte.rosberg@osteraker.se

Karin L. Finndin

karin.linderborgfinndin@osteraker.se

073-663 40 23

Spec
Ylva Kvamme
Skolpsykolog

ylva.kvamme@osteraker.se

Amanda Baxter
Skolsköterska

amanda.baxter@osteraker.se

08-540 818 58

Lisa Nilsson Hammarberg kontakt förmedlas via skolsköterska
Skolläkare
Linda Hedlund
Kurator

linda.hedlund@osteraker.se

Elevhälsoteamet träffas varje vecka och erbjuder såväl personal som vårdnadshavare konsultation
när det uppstår oro kring eleverna. Gruppen initierar och deltar i utredningar när skolan behöver
veta mer om elevens skolsituation.
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Elevhälsoteamet är med och diskuterar eventuella åtgärder i åtgärdsprogrammen som upprättas
på skolan. Speciallärarna följer därefter upp att arbetet med åtgärdsprogrammen fortlöper. I
klasskonferenser följer gruppen upp och stödjer lärarnas arbete kring elever i behov av stöd.
Elevhälsoteamet och elevernas utveckling mot målen
Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt
prov, genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs
vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte
kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, trots att stöd har getts i
form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, ska
detta anmälas till rektorn. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta att
sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska se till att elevens
behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas
om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.
Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt.
Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges
sådant stöd. (SFS 2010:800, kap 3 § 8)
Innan ett elevärende uppmärksammas i EHG har ärendet i förekommande fall först lyfts i
arbetslaget.
Elevärendenas gång i EHG ser ut enligt följande:

Utreda och
utarbeta

Uppmärksamma

Uppmärksamma – genom
konsultation hos EHG och vid
klasskonferens
Utreda – genom
elevhälsokonferens och
uppföljningsmöten från
eventuella utredningar
Utarbeta – genom att berörd
personal samlas och skriver
lämplig åtgärdsplan
Uppföljningsmöten och
utvärderingar – genom
uppföljning av de åtgärder som
upprättats

Genomföra,
följa upp och
utvärdera

Uppmärksamma
En konsultation bokas hos EHG när en elev riskerar att inte nå kunskapsmål och/eller sociala
mål. Detta sker via speciallärarna.
I samråd med elevhälsoteamet beslutar rektor om hur skolan går vidare för att stödja eleven. De
beslut som fattas dokumenteras i en beslutslogg.
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Ett beslut som kan tas är att kalla vårdnadshavare till ett möte med elevhälsan. Mötet kallas
elevhälsokonferens, EHK. EHK är ett möte där elevens situation lyfts utifrån ett
helhetsperspektiv där även vårdnadshavares synpunkter är viktiga. Tillsammans diskuteras
lämpliga åtgärder och insatser som skolan ska använda sig av. Rektor kallar till EHK och
informerar vilka som skall vara med. Konferenserna protokollförs, kopia lämnas till
vårdnadshavare tillsammans med en besvärshänvisning där vårdnadshavare kan överklaga skolans
beslut.
Utreda/utarbeta
När rektor har fått kännedom om att en elev riskerar att inte nå kunskapsmålen och/eller de
sociala målen ska rektor utreda skyndsamt om det finns behov av stöd. Rektor beslutar
vilken/vilka utredningar som behöver göras för att kartläggningen av elevens behov ska
tillgodoses.
Utredningar kan göras utifrån olika perspektiv, vilket kan vara medicinskt, socialt, pedagogiskt,
kognitivt, språkligt och psykosocialt. Förutom undervisande lärare och/eller mentor kan
elevhälsans olika professioner bidra när skolan utreder. När det behövs externa utredningar
skickar skolan en remiss via skolsköterska och/eller skolpsykolog.
När ansvarig pedagog ska bidra med sin bild av eleven är det viktigt att bilden blir så bred som
möjligt. Till sin hjälp att beskriva eleven har mentor/lärare blanketterna ”Elevintervju” och
”Kartläggning”. Informationen sammanställs i en pedagogisk utredning.
Åtgärdsprogram
Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av
programmet ska behovet av särskilt stöd och hur det ska tillgodoses framgå. Av
programmet ska det också framgå när åtgärderna ska följas upp och utvärderas och
vem som är ansvarig för uppföljningen respektive utvärderingen. Eleven och
elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram
utarbetas. Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. Om beslutet innebär att särskilt
stöd ska ges i en annan elevgrupp eller enskilt enligt 11 § eller i form av anpassad
studiegång enligt 12 § får rektorn inte överlåta sin beslutanderätt till någon annan.
Om en utredning enligt 8 § visar att eleven inte behöver särskilt stöd, ska rektorn
eller den som rektorn har överlåtit beslutanderätten till i stället besluta att ett
åtgärdsprogram inte ska utarbetas.
(SFS 2010:800, kap 3 § 9)
Rektor beslutar enligt vad som framgår ovan om ett åtgärdsprogram ska upprättas. EHG
diskuterar tillsammans med ansvarig pedagog vilka delar som ska finnas med i
åtgärdsprogrammet. Rektor delegerar då själva skrivandet av åtgärdsprogrammet till ansvarig
pedagog. Ett åtgärdsprogram ska följas upp kontinuerligt av berörd personal.
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Klasskonferenser
EHG håller klasskonferenser med samtlig undervisande personal i början av varje termin. Syftet
är att få en överblick av de behov av stöd som finns på skolan, fånga upp enskilda elever samt
värna om en god arbetsmiljö. Detta för att få ett så bra underlag som möjligt inför framtida
beslut och planeringar.
Uppföljningsmöten och utvärderingar
Vid uppföljningsmöten och utvecklingssamtal sker utvärdering och analys av de åtgärder som
upprättats.
Elevhälsoplanen utvärderas i slutet av läsåret och uppdateras i augusti, som en del i skolans
systematiska kvalitetsarbete.
Utvärdering av elevhälsan görs av samtlig undervisande personal i slutet av läsåret.
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