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Elevhälsoplan läsåret 19/20 – en stödjande struktur  
För att synliggöra skolans systematiska elevhälsoarbete har skolans rutiner avseende elevhälsan 

sammanställts i denna elevhälsoplan. Elevhälsoplanen är tillgänglig för all personal på skolan och det 

är lätt att slå upp de rutiner man för tillfället behöver för att säkerställa att arbetet utförs i enighet med 

skolans upprättade rutiner. Planen finns även tillgänglig för både elever och vårdnadshavare i 

Schoolsoft. Planen är en karta som vägleder skolans gemensamma elevhälsoarbete framåt. Den 

beskriver tillsammans med kalendariet och årscykel den systematiskt kvalitetsutvecklingen över tid. 

Dessa blir tillsammans en stödjande struktur som skapar möjligheter att ligga steget före och att skapa 

en arbetsorganisation för det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.  

  

Vår syn på elevhälsa och elevhälsans värdegrund   
Elevhälsoarbetet på Ribbybergsskolan drivs av alla som arbetar på skolan. Det görs genom att vi utgår 

från en gemensam värdegrund. Aktivt odlar vi den miljö, det klimat och det bemötande vi skapar på 

skolan. Det omfattar förebyggande och främjande insatser på individ, grupp och organisationsnivå. Ett 

förtroendefullt samarbete mellan hem och skola är viktigt för oss. Skolans värdegrund ska genomsyra 

hela skolväsendet och därmed också elevhälsans arbete. I skollagens första kapitel definieras syftet 

med utbildningen och i läroplanen tydliggörs skolans värdegrund. Där står bland annat: ”  

  

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska 

också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.  

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta 

och förmedla” 1.  

  

För att främja allas lika värde utgår vårt värdegrundsarbete utifrån de sju diskriminerings-grunderna; 

kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Vidare förtydligar både skollagen2 och 

diskrimineringslagen3 att alla skall behandlas lika och i hälso-, och sjukvårdslagen står att all vård ska 

ges med respekt för alla människors lika värde. Var och en som verkar inom skolan ska främja aktning 

för varje människas egenvärde och främja jämställdhet mellan könen samt aktivt motverka alla former 

av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden4. Det innebär i praktiken att vi 

som skola är skyldiga att bedriva ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter vilket bland annat 

innebär att ha ett normkritiskt perspektiv.   

  

Agneta Nilsson skriver i ”Elevhälsans uppdrag – främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot 

målen”, att frågor som rör hälsa behöver i likhet med andra frågor granskas utifrån ett normkritiskt 

perspektiv 5. De normer som finns i samhället är ständigt föränderliga och ofta tid-, plats och  

                                                
1 Läroplan för grundskolan, fritidshemmet och grundsärskolan kap 1. Skolans värdegrund och uppdrag. 2 

1 kap, 8§ skollagen.  
3Diskrimineringslag 2008:567 Kap 1  
4 Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården IBN 91-7201-881-X Artikelnr 2004-130-2  

  
5 Agneta Nilsson Elevhälsans uppdrag – främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen” Skolverket, 2014. Skolverket ISBN 

978-91-7559-027-1  Bestnr: 13:1357    

  

  



    Utbildningsförvaltningen  
                                                                                                                                         

Ribbybergsskolan  

  
 

3   

   

  

  

  

  

  

  

situationsbundna. De förväntningar som fanns på människor för trettio år sedan kan se annorlunda ut 

idag och de normer som gäller i hemmet kan se annorlunda ut jämfört i kamratgruppen, idrottslaget 

eller i formella arbetssammanhang. Individer kan också anpassa sig till olika normsystem i olika 

situationer. Att jobba normkritiskt innebär att bli uppmärksam på de normer som påverkar oss i våra 

handlingar och förhållningssätt.  Det innebär att som personal på Ribbybergsskolan ifrågasätta de egna 

uppfattningarna och metoderna för att lyhört anpassa sitt förhållningssätt utifrån elevernas behov. Det 

hjälper oss att arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande på ett icke-diskriminerande sätt.   

  

På Ribbybergsskolan är vår utgångspunkt att ta ansvar för att anpassa att eleverna får de utmaningar 

och krav som gäller utifrån läroplansuppdraget. Vårt mål är att arbeta systemteoretiskt, vilket i korthet 

innebär att vi ser eleven i sitt sammanhang och utifrån fler olika perspektiv. Det hjälper oss att förstå 

enskilda individers behov utifrån ett synsätt att summan är större än delarna och att ingenting kan 

förstås isolerat från sin kontext. En viktig förutsättning för vårt arbete är därför samverkan mellan 

olika kompetenser. Samverkan är när någon eller några tillför sina specifika resurser, kompetenser 

och/eller kunskaper till en uppgift som man gemensamt har att utföra. Elevhälsoteamet har en 

nyckelroll då det gäller att få till en samverkan kring och med eleverna.  

  

Främjande och förebyggande arbete på Ribbybergsskolan  
För att förebygga att någon elev hamnar utanför när lärarna ber eleverna att para ihop sig två och två 

eller när elever väljer egna grupper har alla lärare och fritidspersonal på skolan ansvaret för par och 

gruppindelningar. Skolan har av samma anledning fasta platser för alla klasser på skolan. Personal ska 

alltid ta ansvar för grupp- och par-indelning på skolan samt ansvara för att alla elever sitter på sina 

bestämda platser med undantag för t.ex. grupparbeten.   

  

Klassråd och elevråd – Forum för elevdemokrati   

Alla klasser har klassråd en gång i veckan. Här lyfts frågor som eleverna tycker är viktiga. Vissa 

frågor som gäller skolan som helhet lyfts till skolans elevråd som har möten ungefär var tredje vecka. 

Elevrådets representant lyfter elevrådets förslag till beslut på skolans ledningsgrupp efter varje 

elevråd. Besluten som fattas där återkopplas till elevrådet och sedan tillbaka till klassen av 

elevrådsrepresentanterna.   

  

Sen ankomst -  frånvaro  

Det råder skolplikt och alla elever förväntas vara i skolan om de inte är sjuka. Både sen ankomst och 

ogiltig frånvaro fångas upp av läraren i nära anslutning till frånvarotillfället. Mentor stämmer av sina 

elevers skolfrånvaro den sista fredagen i varje månad och lämnar in en sammanställning av klassens 
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frånvaro till skolkurator. De elever som då har oroande frånvaromönster anmäls till EHT. Vid fortsatt 

hög frånvaro gör skolan också en anmälan till socialtjänsten.   

  

Anmälan till annan myndighet   

Var och en i personalen som misstänker att ett barn eller ungdom far illa eller på annat sätt behöver 

stöd, hjälp och skydd är enligt lag skyldig att genast anmäla detta till socialtjänsten enligt 14 kap. 1 § 

socialtjänstlagen (2001:453)  

  

Verksamhetsstruktur arbetsro och trygghet   

Syfte: Alla elever ska känna igen sig och veta vad som förväntas av dem. Inför all verksamhet på 

skolan ser vi till att våra elever har fått svar på de sju frågorna:  

  

  

  

  

  

  

  

  

Elevhälsoarbetets olika nivåer     
Nedan visas en bild på hur elevhälsoarbetet kan ske på olika nivåer.   

  

  
  

Ansvarsfördelning - ” Hela skolan ansats ”  

En ” hela skolan ansats” innebär att vi alla vuxna på skolan, oavsett profession tar ett gemensamt 

ansvar. Vi har alla på olika sätt ansvar för elevernas lärande och sociala utveckling. En ” hela skolan 

ansats” innebär att vi alla vuxna på skolan, oavsett profession tar ett gemensamt ansvar. Vi har alla på 

olika sätt ansvar för elevernas lärande och sociala utveckling.  

Alla vuxna på skolan  

Alla som arbetar på skolan har ett ansvar att uppmärksamma problem/behov. Det är viktigt att alla  

”ser” eleverna samt samtalar med dem och skapar goda relationer.  
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Pedagogisk personal  

Personal uppmärksammar elevers behov och lyfter eleven inom arbetslaget. Vid behov kontaktar de 

elevhälsan för konsultation/stöd.   

  

Mentor /klasslärare  

Mentor/klasslärare har ett helhetsövergripande ansvar över elevens skolsituation. Mentor/klasslärare 

gör den pedagogiska utredningen tillsammans med arbetslaget då beslut tagits om en pedagogisk 

utredning. Mentor/klasslärare tar emot information om eleven och ger relevant övergripande 

information angående eleven till berörda parter, arbetslag/undervisande lärare. Mentor/klasslärare har 

också ett särskilt ansvar att uppmärksamma att åtgärder vidtas när det behövs, samt följer upp 

vidtagna åtgärder. Mentor/klasslärare har den kontinuerliga kontakten med elev och elevens 

vårdnadshavare, har utvecklingssamtal. Mentor/klasslärare samverkar i det övergripande arbetet runt 

eleven med andra lärare, fritidspersonal, elevhälsa och skolledning.  

  

Medarbetares förhållningssätt  

• Allt arbete med och omkring elever ska genomsyras av demokratiska värderingar enligt 

läroplanen för grundskolan1 .  

• Vid utvecklingssamtal och andra samtal ta upp frågan om trygghet och studiero samt trivsel.   

• Skolans värdegrund och skolans ordningsregler ska vara väl förankrade hos elever, föräldrar 

och personal.   

• Alla pedagogisk personal erbjuds råd och stöd, handledning av elevhälsoteamet.  

  

Elevhälsoteamet på Ribbybergsskolan  
    

Rektor:         Johanna Jozic  

Tf. bitr. rektor för åk F-3:      Ingrid Cohn-Riddermark  

Bitr.rektor för åk 4-6:      Anders Ekbäck  

Skolläkare:        Elisabet Jädersten  

Skolsköterska        Kerstin Flogfelt  

Skolkurator:       Ilona Utter  

Skolpsykolog F-9:    Markus Karlsson  

Specialpedagog F-6    Regina Illner  

  

  

Elevhälsans uppdrag och arbetsuppgifter   
  

Det ingår i elevhälsans individuellt riktade arbete att   

• Bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt 

utbildningens mål   

• Undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa   

• Uppmärksamma och utreda orsaker till inlärningsproblem i skolsituationen  

• Uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa   

• Bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd   

                                                      
1 Läroplan för grundskolan, fritidshemmet, kap 1.  Skolans värdegrund och uppdrag.   

  



    Utbildningsförvaltningen  
                                                                                                                                         

Ribbybergsskolan  

  
 

6   

   

  

Elevhälsans dokumentation                                                                                                                

Elevhälsans insatser handlar ofta om verksamheter och processer där det finns krav på dokumentation, 

och det gäller generellt för ärenden som leder till myndighetsbeslut. I skolan finns det exempelvis krav 

på åtgärdsprogram (ÅP) för elever som behöver särskilt stöd. Det finns dokumentation av utredning 

för en elev till grundsärskolan, gymnasiesärskolan och specialskolan. Vidare finns det bestämmelser 

om dokumentationsskyldighet vid kränkande behandling och om ett barn far illa. Skolläkare och 

skolsköterska faller inom ramen för patientsäkerhetslagen och då gäller att det förs patientjournal. 

Skolpsykologer har skyldighet att föra patientjournal när de utför hälso-och sjukvård. Skolkuratorn har 

en dokumentationsskyldighet när det gäller handläggning i enskilda elevärenden. Skolkuratorns 

dokumentation i elevärenden ska däremot hanteras med försiktighet eftersom de oftast omfattas av 

stark sekretess. För psykosociala insatser inom ramen för faktiskt åtgärdande finns inget 

dokumentationskrav.   

Även för speciallärare/-pedagogiska insatser gäller dokumentationskrav i ärendehandläggning av 

enskilda elevärenden, till exempel ärenden om särskilt stöd. Det finns ett starkt sekretesskydd för 

uppgifter inom ramen för speciallärarens/ specialpedagogens insatser vilket ska beaktas vid hantering 

av dokument. Elevhälsoteamet för anteckningar för de elevärenden som kommer till teamet, 

anteckningarna förvaras i en elevakt som endast elevhälsoteamet har tillgång till.  

  

Sekretess    

För elevhälsan gäller stark sekretess för uppgifter om elevernas personliga förhållanden inom de 

psykologiska, psykosociala, speciallärar- och specialpedagogiska insatserna. För särskilt elevstödjande 

verksamhet i övrigt gäller svag sekretess. Personal inom elevhälsan kan, med undantag för skolläkare 

och skolsköterska, dock lämna sekretessbelagda uppgifter mellan sig om det behövs för att handlägga 

ett ärende eller bedriva verksamhet. Skolläkare och skolsköterska är en självständig verksamhetsgren 

inom elevhälsan med samma regler som övrig hälso- och sjukvårdspersonal, vilket kräver 

sekretessprövning i de fall de vill lämna ut uppgifter till elevhälsans övriga personal. I sällsynta fall kan 

dock skolläkare och skolsköterska ge uppgifter till rektor eller elevhälsan om det krävs för att en elev 

skall få nödvändigt stöd. Detta sker i undantagsfall då elevens rätt till utbildning går före skyddet av 

elevens integritet som patient och skall därför tillämpas reaktivt. Samtycke skall alltid sökas i första 

hand.  

  

Skolpsykologernas verksamhet anses inte vara en självständig verksamhetsgren i förhållande till skolans 

verksamhet i övrigt men omfattas av sk. inre sekretess, vilket innebär att de kan delge sekretessbelagd 

information till annan skolpersonal om de behöver den för att fullgöra sina arbetsuppgifter. Delgivning 

av information bör dock alltid ske med försiktighet och visst omdöme.  

  

Sekretess innebär att en uppgift inte får lämnas ut, vare sig det sker muntligt, genom utlämnande av 

allmän handling eller på något annat sätt. Elevhälsans arbete kräver ofta att elevhälsan har ett fungerande 

informationsutbyte med annan personal på skolan samt i vissa fall med t.ex. hälsosjukvård och 

socialtjänst. Informationsutbytet skall då ske inom ramen för reglerna om offentlighet och sekretess.   

  

  

Rektors ansvar F-9  

  

För varje skolenhet ska det finnas en rektor som leder det pedagogiska arbetet och elevhälsoarbetet. 

Rektor deltar utifrån funktion som ytterst och övergripande ansvarig för elevhälsoteamet på skolan. 
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De beslut som fattas på EHT sker i samråd med alla deltagande professioner och elevens mentor men 

rektor har det yttersta ansvaret kring alla beslut som tas i elevärenden.   

  

Rektor ansvarar för att:   

• Gällande lagstiftning följs och att alla beslut som fattas på EHT dokumenteras, genomförs och 

följs upp i enighet med gällande lagstiftning.  

• De åtgärder som beslutas om genomförs och följs upp i enlighet med skolans rutiner och 

gällande lagstiftning.  

• Besluta om att åtgärdsprogram/särskilt stöd när det gäller anpassad studiegång och särskild 

undervisningsgrupp.   

• Besluta om andra stödinsatser i specifika elevärenden som har betydelse för att målsättningen 

uppnås, till exempel utredning av psykolog.   

• Besluta om ansökan till grundsärskola eller centrala undervisningsgrupper   

  

Biträdande rektors ansvar F-9  

Biträdande rektor deltar med pedagogisk kompetens samt har ett övergripande organisatorisk ansvar 

för det stadie som respektive biträdande rektor är ansvarig för. Biträdande rektor besitter en samlad 

kunskap om elever, gruppsammansättning, scheman och tjänstefördelning på de olika stadierna och 

bidrar i och med detta med en övergripande organisatorisk kompetens kring hur stödinsatser i 

specifika elevärenden kan organiseras.   

  

Biträdande rektor ansvarar för att:   

• Samordna, verkställa och följande upp beslut i elevärenden som t.ex. omfattar omstrukturering 

i personalens arbetsfördelning kring specifik elev eller elevgrupp.   

• Informera all berörd personal i beslut och att alla beslut som innefattar förändringar i elev 

och/eller personalgrupp dokumenteras, likväl som att berörda vårdnadshavare delges.    

• Vid behov, i samarbete med pedagoger och elever kartlägga elevers situation vid 

kränkningar/mobbningssituationer och upprätta handlingsplaner för att åtgärda problemet 

samt följa upp att handlingsplanen genomförs och följa upp ärendet tills situationen är löst.   

• Ansvara för att orosanmälningar skrivs och delta i anmälningsmöten och uppföljningsmöten 

med socialtjänsten vid behov.  

• Samordna ansökan till grundsärskola till rektor för beslut  

• Upprätta kontakt mellan skola och hem, om det uppstår problem och svårigheter för eleven i 

skolan samt delta i EHM (elevhälsomöten)  

• Vid beslut om anpassad studiegång ansvarar biträdande rektor för att nytt schema för eleven 

upprättas samt ansvarar för att elev, mentor och vårdnadshavare delges schemat  

• Besluta om pedagogisk utredning, samt åtgärdsprogram av sådan karaktär att rektor får 

delegera.  

  

Elevhälsans specialpedagogiska insatser   

Specialpedagogen har ett särskilt ansvar för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan/ 

grundsärskola. Specialpedagogen tillför specialpedagogisk kompetens i enskilda elevärenden.   

Specialpedagogen ansvarar för att:   

• Pedagogiska utredningar upprättas och följs upp av mentor samt vid behov stötta mentor i att 

genomföra den pedagogiska utredningen för en elev  
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• Åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd upprättas, samt ansvarar för att utvärdering 

sker i enighet med skolans rutiner.  

• Vid behov, under upprättandet av åtgärdsprogram, genomföra observationer i klassrum utifrån 

ett pedagogiskt perspektiv, kartlägga hinder i skolmiljön och i dialog med elev, 

vårdnadshavare och lärare/mentor hitta bra lösningar som underlättar elevens möjligheter att 

nå kunskapsmålen.  

• Vid behov delta i återgivandet av pedagogisk utredning samt dialog kring åtgärdsprogrammet 

tillsammans med mentor samt vid behov delta i EHM.  

• Vara samordnare mellan elevhälsoteam och pedagogisk personal  

• Skapa rutiner för och delta i uppföljning av anpassningar i klasserna, samt fungera som 

bollplank kring dessa  

  

Elevhälsans psykosociala insatser   

Kurator har ett särskilt ansvar för elevernas psykosociala situation i grundskola/grundsärskola. 

Kuratorn tillför psykosocial kompetens i dragningar av enskilda elevärenden.   

  

Skolkurator ansvarar för att:   

• Upprätta orosanmälningar och delta i anmälningsmöten och uppföljningsmöten med 

socialtjänsten vid behov.    

• Utifrån arbetet i Trygghetsteamet och i samarbete med pedagoger och elever, kartlägga 

elevers situation vid kränkningar/mobbningssituationer och upprätta handlingsplaner för att 

åtgärda identifierade problem samt följer upp att handlingsplanen genomförs och följs upp 

tills situationen är löst.   

• Arbeta främjande och förebyggande tillsammans med arbetslagen på individ- och gruppnivå  

 Genomföra sociala utredningar vid ansökan till särskola.   

• Delta i möten med vårdnadshavare tillsammans med mentor  

• Sammanställa trivselenkäten för skolan utifrån lärarens klassammanställning  

• Två ggr/ år genomföra trygghetsvandring inom stadiet   

• Genomföra samtal, såsom stöd-, motivations- och krissamtal samt utredande, rådgivande och 

bearbetande samtal med enskilda elever och familjer samt konfliktlösande samtal.   

  

Skolpsykolog ansvarar för att:   

• Genomföra psykologiska utredningar och bedömningar av elever, grupper och organisationer 

för att bidra med psykologisk kunskap om elevers förutsättningar för lärande och behov av 

stöd   

• Ge handledning och konsultation till skolans övriga personal   

• Bidra med kunskap kring psykiska besvär, till exempel ångest och depression, samt med 

stödjande samtal till elever, vårdnadshavare och pedagoger   

• Bidra med psykologisk kunskap kring skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och 

utveckling, till exempel genom utbildning kring psykisk hälsa och ohälsa   
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Elevhälsans medicinska insatser   

Skolsköterskan har ett särskilt ansvar för den medicinska kompetensen i grundskolan/grundsärskolan. 

Skolsköterskan tillför medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska 

arbetet i dragningar av enskilda elevärenden.   

  

Skolsköterskan ansvarar för att:   

• Vid hälsobesök tidigt identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i 

behov av särskilt stöd eller andra insatser   

• Bevaka elevernas vaccinationstäckning så att kompletterande vaccinationer kan erbjudas om 

det finns behov samt fullfölja vaccinationer enligt Socialstyrelsens vaccinationsprogram   

• Bidra med medicinsk kunskap inför arbetsmoment som är förlagda ute i verksamheter och vid 

yrkesvägledning   

• I samverkan med elever, vårdnadshavare och skolans övriga personal arbeta för att ge 

eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till hälsa eller 

ohälsa   

• Ge handledning och konsultation till skolans övriga personal i medicinska ärenden  

• Skriva remiss till logoped vid misstanke om dyslexi eller språkstörning   

• Skriva remiss till Barnläkarmottagningen vid oro för elevens fysiska hälsa alternativt boka tid 

till skolläkaren.   

• Vid behov delta på möte med vårdnadshavare tillsammans med mentor när oron är medicinsk 

och hälsorelaterad.   

• Boka tid till skolläkare för remiss för neuropsykiatrisk utredning eller för medicinsk 

bedömning inför placering i särskola.  

  

  

Skolläkare ansvarar för att:   

• Tillföra medicinska insatser som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande 

planeringen av elevhälsans arbete. Se skolsköterskornas uppdrag.     

    

  

  

  

  

Elevhälsoarbete F-6  

På Ribbybergsskolan arbetar vi efter principen att alla elever är allas våra elever!  

  

Arbetsgång för EHT-ärende   

Arbetsgång innan eleven anmäls till EHT:  

• Elever lyfts i arbetslaget   

• I de fall då oro för eleven finns görs en anmälan till EHT via blanketten ”Aktualisering av 

ärende till EHT”  
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Arbetsgång när elev anmäls till EHT   

1. Mentor skriver en EHT-anmälan och lämnar den tillsammans med den dokumentation som 

efterfrågas (se blanketten ”Aktualisering av ärende till EHT”) till respektive biträdande rektor.  

Ärenden som inkommer med bristfällig information/dokumentation kommer att återlämnas av 

EHT till mentor för komplettering innan ärendet tas upp. Det ska i dessa fall tydligt framgå 

vilken komplettering som mentor behöver inkomma med.  

2. Mentor får återkoppling om vem som är ansvarig från EHT och vilka åtgärder som kommer 

att vidtas.  

Arbetsgång i EHT   

• Nyinkomna aktualiseringar gås igenom och dokumenteras i pärmen  

• Aktuella ärenden gås igenom och dokumenteras i elevloggen  

• Inbokade elevhälsomöten och mötesdeltagare gås igenom  

• Eventuellt besöks EHT-mötet av pedagoger för dialog kring en individ eller grupp.  

Arbetsgång efter EHT-mötet  

• Alla som har ansvarsområden kring ett elevärende utför sin del innan nästkommande EHT 

om inget annat beslutas.   

• Mentor kontaktar vårdnadshavare och informerar vilka insatser/stöd som planeras för 

eleven.   

Notera att denna ärendegång inte gäller vid akut oro för ett barn då representant för elevhälsoteamet 

måste kontaktas omgående.  

  

Systematiskt elevhälsoarbete inom arbetslaget   

Syfte:  

Det systematiska elevvårdsarbetet på inom arbetslaget syftar till att skapa en tydlig struktur och 

systematik för elevärenden där det finns någon form av oro. Syftet är att tidigt upptäcka elever 

som är i behov av stöd och att snabbt tillsätta adekvata åtgärder. Detta arbetssätt syftar också till 

att skapa en samsyn kring skolans rutiner och arbetssätt samt möjliggöra kollegialt lärande då 

enskilda insatser runt elever lyfts och exemplifieras.  

  

  

Förväntningar på samtliga deltagare i arbetslaget:  

• Mentor ansvarar för att elever lyfts i arbetslagsmöten. Dialog kring eleverna ska ske och 

dokumenteras. Eventuella anpassningar gås igenom.  

• Mentor ansvarar för att ha en sammanhållen och övergripande bild av sina mentorselever   

• Alla ämneslärare lämnar på mentors begäran information inför pedagogisk utredning senast 

två veckor efter förfrågan.   

• Alla ämneslärare följer överenskommelser kring beslutade åtgärder.  

• Arbetslagsledaren ansvarar för att protokoll skrivs varje arbetslagsmöte samt ser till att detta 

läggs upp i G-drive.  
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Rutin: Extra anpassningar  
Om du upptäcker att det finns risk att en elev inte kommer att nå kunskapskraven ska du som 

undervisande lärare:   

1. Göra en bedömning av vad eleven behöver för att ha möjlighet att nå kunskapskraven  

2. Dokumentera anpassningarna som ska göras i klassrummet i anpassningsdokumentet.  

3. Informera alla pedagoger kring eleven anpassningar  

4. Jobba medvetet med de extra anpassningarna.   

5. Följa upp arbetet med de extra anpassningarna löpande.  

6. Utvärdera de extra anpassningarna inom 6-8 veckor.   

Mentor informerar vårdnadshavare om anpassningarnas innehåll och effekt vid avstämningar var 6-8 

vecka.  

Om extra anpassningarna vid tiden för utvärderingen inte gett önskat resultat ska du:   

1. Ta fram nya, intensifierade extra anpassningar och uppdatera anpassningsdokumentet  

2. Informera arbetslaget om de uppdaterade anpassningarna   

3. Jobba medvetet med de intensifierade extra anpassningarna.   

4. Följa upp arbetet med de extra anpassningarna löpande var 6-8 vecka.  

5. Om anpassningarna inte bedöms räcka till görs en anmälan till EHT för utredning om eleven är i 

behov av särskilt stöd.   

  

  

  

  

Flödesschema extra anpassningar/särskilt stöd  

  

Extra anpassningar
 
   

  

    6-8 veckor   
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Fungerar  

 

 

Fungerar inte  

 

    
  

  

  
Fungerar  

   

Fungerar inte  

   

  
 

Fortsätter arbeta på samma sätt. 

Uppföljning var sjätte vecka  

 

 

Anmälan till EHT  

 

  

 
  

  

  

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/extra-anpassningar-

ochsarskilt-stod  

  
  
   

  

 

 

Reviderar 

anpassningarna  
 

 

Fortsätter arbeta på samma 

sätt. Uppföljning var sjätte  

vecka  

 

  

Pedagogisk utredning   

Utredning av elevens  

behov av  särskilt stöd   
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Årshjul elevhälsoarbete  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kontinuerligt under året   
- Uppföljning av  
anpassningar/åtgärdsprogram var 6 -   8 
vecka   
- EH T  har möte 1    gång/vecka .   
-   RTR genomförs 2 ggr/termin   
   som ligger    
   -   Analysera EHT: s insatser efter    
   varje period   
-   Uppdatering och  sammanställning av  
pedagogiska  utredningar, ÅP och  
kränkningar.   
-   Avstämning av skolfrånvaro görs i  
klasserna sista fredagen i varje månad   

  

-   Uppstart  -   augusti   
Revidering av EHT - rutiner   
-   Utb. all personal  EHT - rutiner   
-   Nya elever fångas upp.   
-   Extra inskolning av nya elever som  har någon  
form av funktionsnedsättning.   
-   Genomg ång av befintliga anpassningar i lagen   
  

september   
Revidering av ÅP   
Trygghetsvandring F - 6   
  

oktober   
Trivselenkät v.43   
RTR   
Ansökan om tilläggsbelopp   
  

november   
Revidering av ÅP   
Trygghetsvandring F - 6   
  

december   
kunskapsavstämning/betyg   
  

  

mars   
Trivselenkät      
    
  

april/maj   
Trygghetsvandring F - 6   
Extra inskolning av nya    
elever som har någon form      
av funktionsnedsättning .   
  

Januari -   februari   
Analys av kunskapsresultat   
  

  

juni   
kunskapsavstämning/betyg   

  

  


