
 

 

 1 

 

 

 

 
Barn- och Elevha lsa 

i 
Kalix Kommun 

 

Till stöd för ledning och personal 

inom förskolor, förskoleklass, fritidshem, grund- och grundsärskola samt gymnasie- och 

gymnasiesärskola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Utbildningsförvaltningen 
 



 

 

 2 

 

Innehållsförteckning 
 

Inledning .............................................................................................................................................. 3 

Barn- och elevhälsouppdraget ............................................................................................................ 3 

Utbildningsnämndens mål i Kalix ........................................................................................................ 3 

Barn- och elevhälsa i Kalix ................................................................................................................... 3 

Sekretess ............................................................................................................................................. 4 

Ledarskapet i barn-/elevgrupp ............................................................................................................ 5 

Samarbete Hem och Skola .................................................................................................................. 5 

Kalix Kommuns rutiner kring stödinsatser i skolan ............................................................................. 6 

Extra anpassningar och särskilt stöd ............................................................................................... 7 

Ärendegång särskilt stöd ................................................................................................................. 8 

Elevhälsoteam ................................................................................................................................... 11 

Förebyggande och hälsofrämjande arbete ................................................................................... 11 

Elevhälsans yrkesgrupper (de som är anställda av Kalix kommun) ............................................... 12 

Systematiskt kvalitetsarbete i Elevhälsan ......................................................................................... 13 

Uppgifter för skolläkare och skolsjuksköterskor utöver uppdraget i elevhälsan .............................. 13 

Hälsosamtal och vaccinationer hos skolsköterska ........................................................................ 14 

Vaccinationer enligt nationella vaccinationsprogrammet för skolhälsovård................................ 14 

Barnhälsoteam i förskolan................................................................................................................. 15 

Ärenden ......................................................................................................................................... 15 

Teamens organisation ................................................................................................................... 15 

Utredningen och beslut ................................................................................................................. 15 

Handlingsplan ................................................................................................................................ 15 

Systematiskt kvalitetsarbete - barnhälsan .................................................................................... 15 

Bilaga 1 

Kartläggningsfasen och förslag till åtgärder .................................................................................. 16 

 



 

 

 3 

 

Inledning 
Syftet med en övergripande barn- och elevhälsoplan för Utbildningsnämndens verksamhet är att 

skapa en gemensam syn på barn- och elevhälsa från förskola till gymnasiet. Planen beskriver ett 

förhållningssätt och en struktur som alla ska vara förtrogna med, oberoende av var i verksamheten 

man befinner sig. 

Med skola avses i detta dokument förskola, fritidshem, förskoleklass, grund- och grundsärskola samt 

gymnasie- och gymnasiesärskola. 

Barn- och elevhälsouppdraget 
Barn- och elevhälsa är ett samlingsbegrepp för alla de insatser som görs för att skapa ett positivt 

arbetsklimat i skolan och undanröja hinder för varje enskilt barns/enskild elevs lärande och 

utveckling. 

 Barn- och elevhälsa ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande. Skolans uppdrag är 

att skapa goda lärmiljöer som stimulerar, utmanar och stödjer varje barns och elevs 

utveckling mot målen. 

 Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. 

 Alla elever ska, utöver skolläkare och skolsköterska, ha tillgång till psykolog, kurator och 

personal med specialpedagogisk kompetens 

Barn- och elevhälsoplanen grundar sig på de intentioner och viljeinriktningar som finns beskrivna i 

skollagen (2 kap 25-28§). 

Utbildningsnämndens mål i Kalix 
 Ökad kunskapsnivå hos alla barn och elever. 

 Ökad motivation och lust att lära. 

 Alla barn/elever ska bemötas och få utvecklas utifrån sina förutsättningar. 

Barn- och Elevhälsa i Kalix 
Skolan ska se till att barnen/eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga 

utveckling. Det innebär att barn- och elevhälsan genom samverkan med skolans pedagoger skapar 

miljöer som främjar barnens/elevernas lärande, utveckling och hälsa. Barn- och elevhälsans roll ska 

därför främst vara hälsofrämjande och förebyggande. Barnens/elevernas utveckling mot 

utbildningens mål ska stödjas. Barn- och elevhälsan har ett särskilt ansvar för att undanröja hinder 

för varje enskilt barns/elevs lärande och utveckling. 

Barn- och elevhälsan och skolans pedagoger ska använda metoder som vilar på vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet i insatser som rör barnens/elevernas arbetsmiljö, värdegrund, arbete mot 

kränkande behandling, i undervisningen om tobak, alkohol, narkotika och doping samt jämställdhet 

och sexual- och samlevnadsundervisning.  
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Även om barn- och elevhälsans fokus i första hand ska vara förebyggande och hälsofrämjande, ska 

det även i skolan vara möjligt för eleverna att få hjälp med enklare sjukvårdsinsatser. Varje elev ska 

också under tiden i förskoleklassen och de obligatoriska skolformerna erbjudas minst tre hälsobesök 

som innefattar allmänna hälsokontroller (beskrivs under rubriken skolhälsovård). I gymnasieskolan 

eller gymnasiesärskolan ska varje elev erbjudas minst ett sådant hälsobesök.   

Sekretess 
De olika yrkesgrupperna som samarbetar i skolan omfattas av olika sekretessregler. Uppgifter hos 

skolläkaren eller skolsköterskan omfattas av hälso- och sjukvårdssekretess. Sådan sekretess gäller 

inom hälso- och sjukvården för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, 

om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne 

lider men. Skolläkaren och skolsköterskan har med andra ord en stark sekretess och får alltså inte 

lämna uppgifter om en elev de behandlar om det inte står klart att eleven eller dennes närstående 

inte lider men av att uppgifterna lämnas ut.  

Stark sekretess gäller också för uppgift om enskilds personliga förhållande i sådan elevhälsa som 
avser psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk insats.  
 
Enligt skolagen får skolläkaren och skolsköterskan lämna uppgifter om det är nödvändigt att lämna 
en sådan uppgift för att eleven ska kunna få det stöd hon eller han behöver. Dessa uppgifter får då 
lämnas till övriga elevhälsan eller den särskilda elevstödjande verksamheten i övrigt, t.ex. till rektorn 
eller en lärare. Så gäller också för psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk insats.  Detta är en 
undantagsregel som syftar till att ge elevens rätt till utbildning och dennes behov av särskilt stöd 
företräde framför skyddet för elevens integritet som patient. Bedömningar som rör underåriga elever 
ska göras utifrån ett barnperspektiv och med barnets bästa i främsta rummet. Uppgifterna kan dock 
bara lämnas inom samma myndighet (i vårt fall Utbildningsförvaltningen eller om särskilda skäl 
föreligger enligt 10 kap 2§ Offentlighets- och sekretesslagen till annan myndighet).  
 
För särskild elevstödjande verksamhet i övrigt (t.ex. rektor – lärare) gäller svag sekretess, det vill säga 
sekretessen gäller bara om man kan anta att eleven eller någon anhörig till henne eller honom lider 
men om man lämnar ut uppgiften.  
 
Om det är aktuellt att lämna uppgifter från elevhälsan (skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator 
och personal med specialpedagogisk kompetens inom elevhälsan) till den särskilda elevstödjande 
verksamheten i övrigt (t.ex. rektorn eller en lärare) kommer en svagare sekretess att gälla för 
uppgifterna i den verksamheten.  
  
Vid överlämnande av information/dokumentation kring barn från förskola till förskoleklass eller 

annan mottagande verksamhet är vårdnadshavarna närvarande alt. har gett sitt skriftliga 

medgivande till detta. 

 
 
Bestämmelserna i detta avsnitt återfinns i följande lagrum: 
Elevhälsa: 2 kap. 25 och 26 §§ skollagen  
Överlåtande av medicinska insatser: 23 kap. 9 § skollagen  
Sekretess: 23 kap. 2 §, 25 kap. 1 § och 13 a § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  
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Ledarskapet i barn-/elevgrupp  
Pedagogen i förskolan och elevens mentor har det dagliga ansvaret för barnets/elevens lärmiljö och 

studiesituation. Arbetet för att barn/elever skall nå målen i de samlade läroplanerna är i första hand 

ett ansvar för barnets/elevens olika pedagoger. Pedagog/Mentor har ett ansvar för att alla berörda 

pedagoger får tillgång till samma information om barnet/eleven. Pedagog/Mentor har ett särskilt 

ansvar att informera lärarna som undervisar i gruppen/klassen om handlingsplan/åtgärdsprogram 

som finns för barn/elever i den gruppen. Särskilt viktigt är att pedagoger som har få timmar och 

vikarier får den informationen. Pedagog/Mentor ansvarar för att goda relationer etableras och 

upprätthålls med föräldrarna/vårdnadshavarna. 

Samarbete Hem och Skola 
Vårdnadshavarna har en central roll i barn- och elevhälsoarbetet och ska alltid ges möjlighet att vara 
delaktiga i arbetet runt barnet/eleven. En god kontakt med vårdnadshavarna skapar förutsättningar 
för ett lyckat barn- och elevhälsoarbete. Vårdnadshavarna ska vara välinformerade om de åtgärder 
som planeras och genomförs i barn- och elevhälsoarbetet, och om barnet/eleven inte är myndig vara 
informerad om varje insats. (För undantag se sekretesslagen 12 kap 3§) 
 
Pedagogiska bedömningar, som skolan gör i syfte att anpassa lärmiljön/undervisningen i det dagliga 
arbetet, kräver inte något medgivande från vårdnadshavare, men ofta kan de bidra med viktiga bitar 
i det pussel som ska läggas. Skolan behöver dock vårdnadshavares medgivande om man ser att 
ytterligare expertis, i form av läkare eller psykolog, behöver kopplas in och man gör en vidare 
utredning.  
 
Vårdnadshavare ska alltid ges möjlighet att vara delaktiga vid framarbetande och utvärdering av 
handlingsplan och åtgärdsprogram för ett framgångsrikt samarbete mellan hem och skola. I de fall 
där vårdnadshavare har invändningar mot de insatser skolan gör för att hjälpa barnet/eleven att nå 
kunskapskraven kan de överklaga innehållet i en handlinsplan/åtgärdsprogram. Vårdnadshavare har 
också rätten att överklaga i fall förskolechef/rektor beslutat att barnet/eleven inte behöver särskilt 
stöd.  
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Kalix Kommuns rutiner kring stödinsatser i skolan 

 
 

Ge ledning, stöd och stimulans 

Det ingår i skolans uppdrag att ta hänsyn till elevers olika behov. En strävan ska vara att uppväga 

skillnader i barnens och elevernas olika förutsättningar.  
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Så här tar pedagogen ställning till en elevs stödbehov 

Pedagogen är skyldig att ta reda på hur väl undervisningen har mött elevens behov i alla ämnen och 

kurser. Läraren kan här ställa sig följande frågor: 

 När fungerar undervisningen? 

 När fungerar den inte? 

 Varför har eleven svårt att nå kunskapsmålen? 

 Hur har undervisningen utformats och anpassats för att ge eleven möjlighet att utvecklas så 

långt som möjligt? 

 Finns det omständigheter i den fysiska miljön som påverkar situationen? (T ex möblering, 

akustik, belysning osv) 

 Förstår eleven målet med lektionen/undervisningen? 

 Vad tycker eleven själv har fungerat bra och mindre bra? 

 

Till sin hjälp utgår pedagogen från en samlad bedömning av elevens kunskapsutveckling samt 

underlag från utvecklingssamtal med vårdnadshavare. Viktigt att tänka på här är att undersöka 

elevens hela skolsituation. Elevhälsan kan ofta bidra till helhetsbilden.  Om man trots detta inte når 

resultat blir nästa steg extra anpassningar och/eller utredning om särskilt stöd.  

 

Extra anpassningar och särskilt stöd 
Ibland behöver en elev stöd i skolan utöver det vanliga. Det kan ske antingen i form av extra 

anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller i form av så kallat särskilt stöd. Efter 

åtskilliga försök att anpassa undervisningen, många samtal med eleven, samtal med vårdnadshavare 

och samråd med kollegor kanske pedagogen ändå står inför det faktum att en elev riskerar att inte nå 

kunskapskraven. Då kan frågan om stödinsatser bli aktuell. Extra anpassningar och särskilt stöd 

handlar om hur skolan arbetar med att ge eleven rätt förutsättningar. 

 

Ge stöd i form av extra anpassningar 

När någon part befarar att en elev inte kommer att nå kunskapskraven ska eleven skyndsamt få stöd i 

form av extra anpassningar. De extra anpassningarna är stöd som läraren och arbetslaget kan ordna 

inom ramen för ordinarie undervisning. För att sätta in dessa anpassningar behövs inget formellt 

beslut. Det finns heller inget krav på att anmäla behovet till rektor eller att skriftligt utreda elevens 

skolsituation innan de extra anpassningarna sätts in. Däremot är det uttalat att detta stöd ska 

dokumenteras i den skriftliga individuella utvecklingsplanen i de årskurser som är ålagda att göra 

detta. Det kan också vara bra att dokumentera de extra anpassningar som sätts in även i övriga 

årskurser t.ex. om flera lärare är inblandade. I Kalix Kommuns grundskolor dokumenteras de extra 

anpassningarna i ett dokument i Schoolsoft. Elevhälsans kompetens bör tas tillvara i ett tidigt skede 

för att identifiera en elevs behov och även för att kunna stödja skolpersonalen i arbetet med extra 

anpassningar.  
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Vad är stöd i form av extra anpassningar? 

Extra anpassningar kan, enligt Skolverkets allmänna råd, exempelvis handla om hjälp att planera och 

strukturera sina studier via: 

 Särskilt schema över skoldagen 

 Extra tydliga instruktioner 

 Stöd att sätta igång arbetet 

 Hjälp att förstå texter 

 Att få ett ämnesområde förklarat på annat sätt 

Det kan även vara: 

 Extra färdighetsträning inom ramen för ordinarie undervisning såsom lästräning eller 

mattestugor 

 Enstaka specialpedagogiska insatser ex tid med speciallärare under några månader 

Som huvudregel kan även följande räknas som stöd i form av extra anpassningar: 

 Särskilda läromedel 

 Digital teknik med anpassade programvaror 

 Utrustning t.ex. i form av tidsstöd för att förstå och passa tider 

 

Kartlägga och analysera 

Kartläggning och bedömning av extra anpassningar görs av ämnesläraren med kollegor inom 

arbetslaget och/eller i dialog med den specialpedagogiska kompetensen på skolan. Bedömningen av 

stödbehovet görs utifrån hur eleven utvecklas i riktning mot kunskapskraven och kunskapsmålen. I 

de fall där anpassningarna inte har gett önskat resultat ska stödet anpassas ytterligare. 

 

Dokumentera stöd och extra anpassningar 

Läraren dokumenterar de extra anpassningarna i ett dokument i Schoolsoft.  

 

Ärendegång särskilt stöd 

Vad är särskilt stöd  

Ibland uppmärksammar vi redan från början att eleven kan vara i behov av särskilt stöd d.v.s. att 

elevens behov inte kan tillgodoses inom ramen för ordinarie undervisning. Det kan t.ex. handla om 

att det behövs många olika extra anpassningar för att eleven ska kunna nå kunskapskraven. Det 

kanske inte är möjligt för de ordinarie lärarna att kunna genomföra alla anpassningar utan att extra 

lärartimmar eller specialpedagogiskt stöd sätts in under en längre tid.  

Det kan också handla om en elev som förväntas nå kunskapskraven, men som uppvisar andra 

svårigheter i sin skolsituation. Andra svårigheter kan t.ex. vara om eleven har svårigheter i det sociala 
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samspelet, psykosociala besvär, språkstörning, koncentrationssvårigheter, samt upprepad eller 

långvarig frånvaro. 

Särskilt stöd kan exempelvis vara: 

 regelbundna specialpedagogiska insatser i ett visst ämne, till exempel undervisning av en 
speciallärare under en längre tid 

 placering i en särskild undervisningsgrupp 
 enskild undervisning 
 anpassad studiegång, vilket innebär avvikelser från timplanen och de ämnen och mål som 

gäller för utbildningen, exempelvis att ett ämne eller delar av ett eller flera ämnen tas bort 
 reducerat program i gymnasieskolan – med samma förutsättningar som för anpassad 

studiegång men kopplat till kurser 
 reducering av nationellt program i gymnasiesärskolan. 

Anmäla  

Pedagoger är skyldiga att anmäla till rektorn om man tror att en elev inte kommer att nå de 

kunskapskrav som minst ska nås. Skyldigheten föreligger efter att stöd har getts i form av extra 

anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen och att detta visar sig vara otillräckligt för 

att eleven ska uppnå kunskapskraven. Hur man får veta att en elev har svårigheter kan variera. Det 

kan komma fram inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, 

genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller elevs vårdnadshavare eller på något 

annat sätt. Vem som är anmälningsskyldig beror på i vilket sammanhang stödbehovet blir känt. 

Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. 

Utreda 

När frågan om särskilt stöd väcks så ska personalen uppmärksamma rektorn om detta. Rektor ska då 

se till att elevens behov skyndsamt utreds. Formerna för utredning kan variera beroende på vad 

anmälan handlar om. I en del fall kan en första åtgärd för rektor vara att själv eller genom delegation 

till annan observera vad som sker i den undervisningsmiljö som eleven är en del av. Det kan vara att 

återföra ärendet till arbetslaget så att de kan föreslå åtgärder. Det kan vara att diskutera ärendet på 

EHT och där låta anmälaren föredra ärendet. Observationen tillsammans med anmälarens bild ska ge 

rektor ett beslutsunderlag för att fatta beslut om utredning eller inte, om vad som ska utredas, och 

om vem/vilka som lämpligast kan genomföra denna utredning. I vissa fall/ärenden kan det vara 

nödvändigt att elevhälsan hörs flera gånger innan beslut. I utredningsfasen kan det även vara 

nödvändigt att samarbeta med andra verksamheter, till exempel socialtjänsten och Barn- och 

Ungdomsmottagningen. 

Den skriftliga utredningen ska bestå av två delar: 

1. Kartläggning/beskrivning av skolsituationen på grupp-, skol- samt individnivå. 

2. Bedömning om eleven är i behov av särskilt stöd och i så fall vilken form av stöd.  

Rektor kan själv genomföra utredningen eller delegera arbetsuppgiften. Samråd ska ske med 

elevhälsan om det inte är uppenbart obehövligt. Detta samråd kan ske på flera olika sätt. Oftast 

involveras den specialpedagogiska funktionen redan i kartläggningsskedet. Det kan också vara 

aktuellt att någon av de andra professionerna kopplas in tidigt, när elevens behov bedöms vara 
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komplicerat. Det kan också vara så att rektor tillsammans med hela elevhälsan tar del av 

kartläggningen och deltar i analysen och bedömningen av elevens behov av särskilt stöd. 

Beslut om åtgärdsprogram 

Åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av åtgärdsprogrammet ska det 

framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och när åtgärderna ska följas upp och utvärderas. 

Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram ska utarbetas. 

Åtgärdsprogrammet ska användas av skolan för att planera och utveckla den pedagogiska 

verksamheten för eleven. Av åtgärdsprogrammet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska 

tillgodoses, när åtgärderna ska följas upp och utvärderas samt vem som är ansvarig för uppföljningen 

respektive utvärderingen. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett 

åtgärdsprogram ska utarbetas. 

Åtgärdsprogrammets olika delar: 

1. Elevens behov: Den första delen ska avspegla elevens behov och utgå från elevens styrkor och 

svårigheter samt från en analys av vilka hinder och möjligheter som finns i elevens omgivning.  

2. Åtgärder för att nå målen: Den andra delen ska ange de konkreta åtgärder som skolan planerar att 

vidta för att stödja eleven. Åtgärderna ska vara både långsiktiga och kortsiktiga och de ska relatera till 

målen i läroplanerna och uppställda kunskapskrav. De ska omfatta elevens hela skolsituation. Om 

eleven även vistas på fritidshem kan programmet innehålla åtgärder för vistelsen där. Det bör även 

framgå vem som är ansvarig för att genomföra stödinsatserna.  

3. Följa upp och utvärdera: För att eleven ska få det stöd som hon eller han behöver för att nå 

kunskapsmålen måste skolan löpande följa upp och utvärdera åtgärderna. Av den tredje delen av 

åtgärdsprogrammet ska det därför framgå hur man ska följa upp och utvärdera åtgärderna samt vem 

som ska göra det. Det är inte reglerat hur särskilt stöd och åtgärdsprogram ska följas upp och 

utvärderas, utan det är upp till skolan att hitta lämpliga rutiner för detta. Det är viktigt att följa upp 

nya åtgärdsprogram ofta, för att få reda på hur skolans åtgärder fungerar och för att kunna bygga 

åtgärdsprogrammet på framgångsfaktorer. 

 

Åtgärdsprogrammet beslutas av rektor. Ofta delegeras uppdraget att utarbeta åtgärdsprogrammet 

till lärare eller till den specialpedagogiska funktionen. Om beslutet gäller att stöd ska ges i en annan 

elevgrupp, enskilt eller via anpassad studiegång får dock inte rektor överlåta beslutet till någon 

annan. Om en utredning 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. Det är 

viktigt att vara tydlig och formell då beslutet att icke upprätta åtgärdsprogram, liksom 

åtgärdsprogrammets innehåll kan överprövas efter överklagan till Skolans överklagandenämnd.  

Det särskilda stödet ska ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha 

möjlighet att uppnå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Syftet med åtgärdsprogrammet är att 

det ska bli ett fungerande redskap i det praktiska arbetet. Ett åtgärdsprogram handlar om skolans 

insatser och undervisningen, det ska alltså inte ta upp eventuella diagnoser som eleven fått. De 

eventuella extra anpassningarna som gäller samma elev ska inte stå med i åtgärdsprogrammet, 
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eftersom extra anpassningar inte går att överklaga. Om eleven inte når kunskapskraven i ett flertal 

ämnen, så utarbetar vi ändå ett gemensamt åtgärdsprogram. Rektor är ytterst ansvarig för det som 

står i ett åtgärdsprogram och för att eleven får det stöd som behövs. Både innehållet i ett 

åtgärdsprogram och beslut om att inte upprätta ett åtgärdsprogram kan överklagas av en elev som 

fyllt 16 år samt av elevens vårdnadshavare. 

Kalix Kommun använder sig av Skolverkets blanketter vid alla ärendegångar kring åtgärdsprogram 

(Beslut om att inte utarbeta ett åtgärdsprogram, Beslut om åtgärdsprogram för en elev i behov av 

särskilt stöd, Nytt beslut om åtgärdsprogram samt Beslut om att avsluta åtgärdsprogram). 

För mer detaljer samt hänvisningar till lagtexter och förordningar se Skolverkets Allmänna råd med 

kommenterarer: Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. 

Elevhälsoteam  
Rektor har ansvaret för att skolan ger eleverna det stöd de har rätt till. Det är rektor (eller i vissa fall, 
den rektor delegerat till) som fattar alla beslut som handlar om att sätta in eller inte sätta in särskilt 
stöd till elev. Varje rektor har tillgång till elevhälsoteam. Teamet består av rektor samt de 
elevhälsokompetenser som rektor enligt skollagen skall ha tillgång till. På gymnasieskolan ingår även 
SYV (studie- och yrkesvägledare) i elevhälsoteamet. När den egna kompetensen inte räcker till 
genomförs utvidgade möten – det kan vara att kompetens från andra rektorers elevhälsoteam deltar, 
det kan vara externa kompetenser eller det kan vara i form av egna initierade eller av att andra t.ex. 
BUM kallat till nätverksmöte. Elevhälsoteamen leds av rektor. Elevhälsoteamen träffas regelbundet 
och hanterar ärenden som aktualiseras av rektor. Elevhälsoteamen ska prioritera de insatser som ska 
genomföras. Elevhälsoteamen ska vara delaktiga i det dagliga arbetet med att främja en god 
lärandemiljö för eleverna. Elevhälsan har genom skollagen getts ett särskilt ansvar för det 
förebyggande och hälsofrämjande arbetet.  
 
Utbildningschefen tar beslut om elevhälsoteamens sammansättning. Strävan är att den personal som 
utgör den samlade elevhälsan ska tillhöra så få team som möjligt. 
 
Specialpedagoger med specifika uppdrag kan organisatoriskt ligga direkt under utbildningschefen. 
Det kan vara ansvarig för Skoldatateket, specialpedagog/talpedagog med inriktning språkstörning, 
specialpedagog inom barnhälsoteamen osv.  Vid behov upphandlas utredningar och andra tjänster 
som en del av underlag inför rektorsbeslut beslut, handledning av elevhälsans personal, rektorerna, 
stöd och handledning till pedagoger. En viktig sådan extern resurs utgörs av SPSM.  
 

Förebyggande och hälsofrämjande arbete 
Rektor har ett särskilt ansvar för att det förebyggande- och hälsofrämjande arbetet ständigt är en del 
av elevhälsans arbete. Det är viktigt att elevhälsan, skolans personal, elever och föräldrar är delaktiga 
i planering och genomförande av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. 
 
Enligt Skolverket innebär det att arbeta på två nivåer: 
 

 Första nivån - främjande 

”Den första nivån, den universella, innebär att skapa en skola där alla barn och ungdomar kan växa, 
trivas och utvecklas. Detta är förskolans och skolans grundläggande uppdrag och finns inskrivet i 
läroplan men även i skollagen. 
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Det innebär en skola med ett gott skolklimat, en skola där de vuxna genast tar itu med kränkningar, 
där elever känner sig sedda och får bra feedback på sitt arbete. En skola där hon/han kan känna sig 
värdefull, få optimism och framtidstro. Det är också en skola som ger eleverna stöd i att utveckla bra 
relationer till jämnåriga och som också är en mötesplats för viktiga existentiella samtal om livet, 
kärleken och döden. 
En skola som lyckas skapa goda lärmiljöer främjar också barns och ungas lärande. Det är lättare att 
lära i en miljö där man känner sig trygg och där relationerna präglas av tillit till varandra. 
Till ett gott skolklimat hör också att skolan tidigt "krokar" arm med föräldrar och utvecklar ett nära 
och respektfullt samarbete - något som inte är minst viktigt när barnet/tonåringen är i svårigheter. 
För att främja en bra arbetsmiljö behöver rektor och lärare ha ett nära samarbete med elevhälsans 
personal - kurator, skolsköterska, specialpedagog, psykolog.  
 

 Andra nivån - förebyggande  

Den andra nivån, den selektiva, innebär att skolpersonalen riktar sig till grupper av elever som de kan 
se är särskilt utsatta - eller utsätter andra elever genom sitt beteende. Det kan handla om att 
upptäcka när eleven verkar dra sig undan, när man märker att hon/han har förändrats, när eleven 
börjar skolka eller ger signaler om att hon/han är i svårigheter. Här gäller det för skolan att se både 
elevens enskilda problem men också hur dessa kan vara kopplade till skolans lär- och arbetsmiljö. 
Skolan behöver här ha en särskild blick för utsatthet - att kunna se och stödja dessa elever samt 
sträva efter att etablera kontakt och samarbete med föräldrarna så tidigt som möjligt. Att bara kunna 
ringa hem till föräldrarna och säga att "Jag är lite orolig för Pelle, han verkar dra sig undan, vilket han 
inte gjort tidigare. Har ni märkt detta hemma." Något som kan tyckas enkelt men som flera lärare kan 
dröja med, i en skola med ökade krav och arbetsuppgifter. Om lärare ska våga ha blick för utsatthet 
krävs framför allt ett nära samarbete med elevhälsa och skolledning. 

Elevhälsans yrkesgrupper (de som är anställda av Kalix kommun) 

Specialpedagog/speciallärare 

Specialpedagoger/speciallärare arbetar med: 

 Kollegial reflektion (lärandemiljöer, kollegiala samtal, handledning) 

 Fortbildning 

 Förebyggande insatser 

 Rådgivning och föräldrakontakter 

 Pedagogiska utredningar 

 Åtgärdsprogram (inkl kartläggning, analys, formulerande, uppföljning, utvärdering)  

 Att bedöma elevernas språk, tal och röst 

 Undervisning 

Skolkuratorer  

Skolkuratorer arbetar med 

 Hälsofrämjande och förebyggande insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå 

 Skolsociala karläggningar och bedömningar av elevers situation vid t.ex. remissförfarande, 
upprättande av åtgärdsprogram och inskrivning i särskolan. 

 Handledning och rådgivning till skolans personal 

 Fortbildning av skolans personal. 

 Erbjuda hjälp till elever i behov av psykosocialt stöd 

 Att vara vuxen samtalspartner för elever 

 Att för föräldrar vara samtalspartner med särskild kunskap kring barn, ungdom, skola och 
samhälle 

 Erbjuda föräldrastöd 
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 Medverka i framtagande av den årliga likabehandlingsplanen. 
 

Skolläkare och skolsjuksköterskor  

Skolläkaren och skolsjuksköterskan arbetar med: 

 Förebyggande insatser 

 Den medicinska sakkunskapen i skolan 

 Frågor som rör skolmiljön ute och inne samt förebyggande och hälsofrämjande arbete 

 Att vara kontakt för barn/elever som behöver stöd i skolan 

 Remiss för barn som behöver utredas vidare 

 Intyg för specialkoster i skolan 

 Vaccinationer 

 Hälsosamtal 

 Öppen mottagning 
 

Ungdomskoordinator 

Ungdomskoordinatorn kan användas för att förbättra den psykiska ohälsan för barn och ungdomar. I 

Kalix kommun har vi valt att använda medlen för en tjänst som Barn- och ungdomskoordinator, 

vilken är halvtid placerad i skolan och halvtid inom socialtjänsten. Funktionen ska arbeta med att 

utveckla och förbättra samverkan mellan skolan och socialtjänsten. Organisatoriskt finns tjänsten 

placerad på IFO. 

Systematiskt kvalitetsarbete i Elevhälsan 
Elevhälsan är en integrerad del av skolans arbete, planering och resursfördelning och ska följas upp 
och utvärderas. Det systematiska kvalitetsarbetet ska beskriva och mäta måluppfyllelsen. Rektor 
ansvarar för det systematiska kvalitetsarbetet inom sitt elevhälsoteam och utvecklingsledare 
ansvarar för det systematiska kvalitetsarbetet i hela elevhälsan genom BRUK (rektorer, 
specialpedagoger, kuratorer och sjuksköterskor.) 
 
I redovisningen ska resultat från enkäter, BRUK, hälsosamtal och patientsäkerhetsberättelsen ingå. 
Här redovisar också skoldatateket sin verksamhet. Under en särskild rubrik redovisas och värderas 
samverkan med andra aktörer utöver de egna verksamheterna. Måluppfyllelsen värderas och 
analyseras. Förslag till förändringar och utvecklingsområden beskrivs. 
 

Uppgifter för skolläkare och skolsjuksköterskor utöver uppdraget i 

elevhälsan 
Skollagen (2010:800) och Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), är två lagar som styr 
skolsköterskornas och skolläkarnas arbete. Uppdraget är att bevara och förbättra elevernas psykiska 
och fysiska hälsa samt att verka för sunda levnadsvanor (uppdraget inom den samlade elevhälsans 
finns beskrivet under den rubriken). När barnen börjar skolan tar skolhälsovården över från 
barnhälsovården. Alla elever från förskoleklass och upp till och med gymnasiet har tillgång till 
skolsköterska och skolläkare . 
 
Den 1 januari 1997 infördes i hälso- och sjukvårdslagen HSL (1982:763), nya bestämmelser om 
ledningen av hälso- och sjukvården. Bestämmelserna ställer krav på att ledningen av hälso- och 
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sjukvårdsverksamheten organiseras så att den tillgodoser hög patientsäkerhet, god kvalitet av vården 
och främjar kostnadseffektivitet. De nya bestämmelserna innebär också ett krav på att 
ledningsansvaret skall vara tydligt såväl ur ett patient- som ett tillsynsperspektiv. Det skall därför 
inom all hälso- och sjukvård finnas en verksamhetschef som svarar för verksamheten. Om 
verksamhetschefen inte har medicinsk kompetens utses MLA medicinskt ansvarig skolsköterska . 
MLA har ansvar för rutiner gällande: läkemedelshantering, medicinteknik, hygienrutiner, diagnostik 
vård och behandling, remisshantering, dokumentation i skolhälsovårdsjournal, anmälan till 
vårdgivare och socialstyrelsen. 

Hälsosamtal och vaccinationer hos skolsköterska 
Förberedande samtal inför skolstart genomförs med 6:åringar, därefter hälsosamtal i årskurs 4, 
årskurs 6 samt årskurs 1 i gymnasieskolan. 
 
Hälsosamtalens syfte: 

 Ge elev möjlighet att samtala om sin hälsa och skolsituation med en neutral vuxen 

 Skapa god relation med elev och vårdnadshavare 

 Skapa uppfattning om elevens psykiska välbefinnande och kartlägga skydds-, frisk-, och 
riskfaktorer för elevens utveckling t ex elevens egna förutsättningar, skolans pedagogiska 
miljö, arbetsmiljöförhållanden, levnadsvanor samt psykiska och sociala faktorer . 

 Tidigt upptäcka funktionsnedsättningar/sjukdomar och andra hälsoproblem 

 Skapa samverkan/nätverk med andra instanser som kan gynna eleven 

 Följa upp elever med hälsoproblem t ex intyg för specialkost, diabetiker, epilepsi . 

 Följa upp elever med kända hälsoproblem när de byter lärare eller skola och vid 
stadieövergångar. 

 

Vaccinationer enligt nationella vaccinationsprogrammet för skolhälsovård 
 

Den 24 november 2008 ändrades föreskriften SOSFS 2 006:22 då Socialstyrelsen beslutade att även 
vaccin mot humant papillomvirus (HPV) ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet från och 
med januari 2010 (SOSFS 2008:31). 
 
Vaccinationer inom skolhälsovård 
 
Vaccin 
mot  

Difteri, Stelkramp, Kikhosta    HPV Mässling,Påssjuka,
Röda hund  

Ansvarig för 
vaccination  

       

6-8 år      II (barn födda från 
2002)  

Skolhälsovård  

10 år  IV (barn födda före 2002)***      ” 

12 år      III  
(barn 
födda 
from 
1999) 

II (barn födda tom 
2001)  

” 

14-16 år  V (barn födda från 2002)      ” 
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Barnhälsoteam i förskolan   

Ärenden 
Barnhälsoteamet har två huvudsakliga uppgifter 
1. Förskolechef behöver de professionellas synpunkter för att kunna fatta beslut om stödinsatser. 
2. Planering av förebyggande och hälsofrämjande insatser.  

Teamens organisation 
Förskolan har tillgång till specialpedagogisk kompetens.  Förskolechefen leder mötena med 
barnhälsoteamet inom sitt område. I teamet ingår representanter för förskolorna, specialpedagog/er 
och förskolechef. Vid behov kan kompetenser från skolans elevhälsa eller BHC medverka. Vid 
samarbete med BHC som rör enskilda barn måste alla kontakter mellan barnhälsovård och förskola 
godkännas av föräldrarna. 

Utredningen och beslut  
När förskolechefen får veta att förskolan har svårigheter att möta ett barns behov måste 
förskolechefen se till att detta utreds. I vissa fall kan en utredning göras snabbt och enkelt, medan 
den i andra fall måste vara mer omfattande och tidskrävande. Beroende på ärendets art beslutar 
förskolechefen om vilka kompetenser som ska medverka i utredningen. Förskolechefen avgör om 
observationer i barnets förskolemiljö behöver göras innan beslut fattas om utredning ska påbörjas. I 
vissa fall kan det även vara nödvändigt att samarbeta med andra verksamheter, till exempel 
socialtjänsten, barnhälsovården.  

Handlingsplan 
Om förskolan behöver förändra sin verksamhet för att möta barnets behov upprättas en 
handlingsplan. Planen ska följas upp och utfallet av stödinsatserna ska utvärderas. Förskolechefer, 
personal och specialpedagoger träffas regelbundet för att göra avstämningar angående utfallet av 
stödinsatser och vilka förbättringsåtgärder som kan vara aktuella. Hur är barnets situation i 
förskolan? Hur ser hemmet på barnets situation? Fungerar stödinsatserna? Uppstår generella 
mönster? Vilken kompetensutveckling finns det behov av? Har olika aktörer en gemensam bild av 
läget? När förskolan och hemmet är överens om att stödinsatserna gett avsedd effekt avslutas 
ärendet. 

Systematiskt kvalitetsarbete - barnhälsan 
Barnhälsan är en integrerad del av förskolans arbete, planering och resursfördelning och ska följas 
upp och utvärderas. Det systematiska kvalitetsarbetet ska beskriva och mäta måluppfyllelsen. 
Förskolechefen ansvarar för det systematiska kvalitetsarbetet inom sitt barnhälsoteam. Vid varje 
terminsslut gör förskolecheferna en sammanfattande bedömning av genomförda stödinsatser i 
förskolorna. Sammanställningen redovisas till förvaltningschefen. 
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Bilaga 1 

Kartläggningsfasen och förslag till åtgärder 
Den ska säkerställa att alla tänkbara insatser analyseras och prövas för att ge eleven rätt stöd. 

Att tänka på: 

 Åtgärderna ska relatera till målen i kursplanerna. 
 Ta ställning till hur ofta uppföljning ska göras, vad som ska följas upp samt hur 
   barnet/elevens framsteg ska bedömas. 
 Förändra åtgärderna samt anpassa metoderna utifrån vad uppföljningen visar. 
 För att åtgärdsprogrammet ska vara ett arbetsredskap ska hela arbetslaget känna 

till innehållet och arbeta efter det (även lärare från kulturskolan och i praktiskt/estetiska ämnen 
samt fritidshemmet). 

 Åtgärdsprogrammet skall diarieföras och originalet förvaras hos rektor. 
 
Exempel på frågor vid kartläggning 
Organisationsnivå: 
 Hur svarar skolans organisation mot barnets/elevens behov? 
 Hur organiseras arbetet?  
 Finns arbetsformer och arbetssätt som är mer kritiska eller mer stödjande för barnet/eleven t ex 
fritt arbete rörande ett tema, användandet av arbetsblad, eller hur man grupperar barnen/eleverna? 
 Vilket är det dominerande arbetssättet? 
 Vilka grundläggande värderingar råder? 
 Vilken kompetens och vilka resurser finns att tillgå?   
 Fördelas resurserna på bästa sätt utifrån elevernas behov?  
 Använder arbetslaget de resurser som står till förfogande (även de utanför skolan)? 
 Hur möter vi olikheter?  
 Hur handskas vi med differentiering? 

Gruppnivå: 

 Hur kan barnet/eleven påverka sin lärandesituation? 
 Hur är gruppen sammansatt? 
 Hur bemöts barnet/eleven i gruppen? 
 Hur organiseras arbetet i gruppen? 
 Vilken status och vilka relationer har barnet/eleven i gruppen? 
 Vad utmärker klimatet i gruppen när det gäller språkkultur, genusfrågor och maktstruktur? 
 Hur fungerar kommunikationen i gruppen? 
 Vad utmärker situationer där barnets/elevens lärande fungerar? 
 Hur beskriver barnet/eleven själv sina svårigheter i gruppen? 
 
Individnivå: 
 Vad kan barnet/eleven nu? 
 Vilka är elevens starka sidor? 
 Hur kan eleven påverka sin lärandesituation? 
 I vilka lärandesituationer fungerar eleven bra? 
 Hur samspelar barnet/eleven i strukturerade och ostrukturerade situationer? 
 Hur fungerar barnet/eleven i valsituationer och vid förändringar? 
 Hur reagerar barnet/eleven i övergångssituationer? 
 Hur är samspelet med andra barn?  
 Hur är samspelet med vuxna? 
 Vilka är de kritiska situationerna?  
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 Vad föranleder de?  
 När upptäcktes de första gången? 
 Självförtroende – hur tar barnet/eleven sig an en ny uppgift? 
 Utmaningar? 
 Vågar försöka? 
 Hur klarar barnet/eleven gruppinstruktioner? 
 Hur fungerar impulskontrollen – självbehärskningen? 
 Hur fungerar barnet/elevens uppmärksamhetsförmåga – fokusering? 
 

Exempel på frågor vid analysen: 

 Finns det arbetsformer, arbetssätt som är stödjande för barnet/eleven? 
 Är skolans värderingar och attityder stödjande för barnet/eleven? 
 Hur svarar skolans synsätt/förhållningssätt mot barnets/elevens behov? 
 Vilka värderingar och attityder finns angående skolans uppdrag? 
 Uppstår det någon gång konflikt mellan arbetslagets behov och barnets/elevens behov? 
 Vilka olika uppfattningar finns inom arbetslaget när det gäller resultatet av kartläggningen? 
 Hur svarar skolans organisation mot barnets/elevens behov? 
 Hur använder arbetslaget de resurser som står till förfogande? 

Exempel på åtgärder på organisationsnivå är: 

 fysisk miljö 
 kompetensutveckling 
 handledning 
 resursfördelning 
 
Exempel på åtgärder på gruppnivå: 
 förändrade arbetssätt 
 förändring av placering i klassrum 
 alternativa läromedel 
 gruppstärkande övningar 

Exempel på åtgärder på individnivå: 

 alternativa inlärningsverktyg (skoldatatek) hjälpmedel 
 samtal med psykolog/kurator/skolsköterska 
 Individuell introduktion av texter, avsnitt i matematik osv. 
 Bildstöd osv. 

Exempel på frågor vid uppföljning: 

 Har vi lyckats med måluppfyllelsen? 
 Vilka är de troliga orsakerna till resultatet? 
 Vilka förändringar är motiverade? 
 Då målen är uppnådda, vilket är nästa steg 
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