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1. ELEVHÄLSOPLAN 
     
 Elevhälsans mål och syfte
Elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola ska ha tillgång till elevhälsa. Elevhälsan leds 
av rektor och omfattar pedagogiska, specialpedagogiska, psykosociala, psykologiska och 
medicinska resurser. 

Elevhälsoarbetet ska främst vara förebyggande, hälsofrämjande och stödjande. All personal i skolan
har ansvar för arbetet med elevhälsan. Arbetet handlar om alla faktorer som påverkar hur barn och 
unga mår i och omkring skolan. 

Elevhälsoplanen ska på ett tydligt sätt beskriva vilka rutiner och vilken arbetsgång som gäller på 
skolan. Genom dessa ska personalen se till att det förebyggande arbetet utförs på ett likvärdigt sätt 
för skolans alla elever. Dokumentet ska ligga till grund för vad som görs, hur det görs samt hur 
arbetet utvärderas. All personal ska känna till elevhälsoplanen. 

2. ANSVARFÖRDELNING I ELEVHÄLSOARBETET

 Mentor/klasslärare
Den största delen av elevhälsoarbetet sker inom klassens ram. Mentor/klasslärare har ansvaret 
för eleven i det dagliga arbetet och de åtgärder som sätts in när eleven kommer i svårigheter. 
Mentorns/klasslärarens viktigaste uppgift är att motivera eleven till studier och stärka dess 
självkänsla. Det skall ske genom ett coachande förhållningssätt och genom höga förväntningar på 
elevens förmåga. Mentorn/klassläraren skall följa upp hur det går för eleven, både gällande 
studieresultat och elevens sociala situation samt fungera som ett stöd för eleven. Vid behov skall 
mentorn/klassläraren initiera olika typer av åtgärder. Tillsammans ansvarar klassens 
mentor/klasslärare för att skapa en bra stämning i klassen och för att skapa en bra studiemiljö. Det 
är mentorn/klassläraren som har ansvaret för kontakten med vårdnadshavare. 

 Introducera eleverna och göra dem delaktiga i de regler och rutiner som gäller vid Edens 
skola

 Hålla sig informerad om elevernas studiesituation och studieresultat samt delta vid 
arbetslagskonferenser, elevhälsokonferenser och andra möten ang eleverna

 Motivera eleverna till närvaro och följa upp frånvaron (se handlingsplan för ökad 
skolnärvaro)

 Samverka med elevhälsoteamet och vid behov anmäla elever som behöver stöd och ge 
adekvat information till övriga berörda lärare

 Ge förutsättningar för elevernas inflytande och stödja elevdemokratiprocessen
 Hålla utvecklingssamtal och informera om elevens studiesituation minst en gång/termin och 

dokumentera dessa
 Hålla och leda föräldramöten
 Samarbeta med vårdnadshavare
 Skriva IUP tillsammans med elev och vårdnadshavare 

Fritidspersonal
Undervisningen i fritidshemmet ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt 
känna tillhörighet och trygghet i gruppen. Eleverna ska erbjudas en variation av arbetssätt, 
uttrycksformer och lärmiljöer. 

 Ansvarar i första hand för tiden utöver elevernas ordinarie schemalagd tid
 Ansvarar för att vidta nödvändiga åtgärder för att motverka alla former av kränkande 
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behandling och informera berörd lärare då kränkningar uppmärksammas samt dokumentera 
incidenten i en anmälan om kränkning

 Ansvarar för en trygg miljö utanför klassrummet
 Ansvarar för att tillsammans med eleverna utveckla regler för samvaron på fritidshemmet
 Samarbeta med klassläraren för att ge eleven en sammanhängande skoldag och för att 

integrera kunskaper eleven arbetar med under skoldagen även på fritidstid

3. SAMVERKAN OCH SAMARBETE

Inom elevhälsoteamet ska de olika professionerna samverka så långt som möjligt. En god 
samverkan mellan pedagoger och elevhälsoteamet ger bättre möjlighet till att tidigt upptäcka elever 
som behöver stöd och ta fram insatser för att stödja eleven.

Elevhälsoteamet (EHT) arbetar för att personal och EHT ska ha en gemensam bild kring:
 Vad som är hälsofrämjande och förebyggande arbete
 Hur goda lärmiljöer skapas på generell och individuell nivå
 Hur generella pedagogiska/praktiska anpassningar i lärmiljön görs liksom extra 

anpassningar och 
 Hur pedagogiska strategier omsätts i praktiken och bidrar till att elevernas resultat förbättras

Alla pedagoger ska känna till rutiner och förutsättningar för elevernas utveckling mot utbildningens
mål för att underlätta samverkan och samarbete.

4. RESURSER I ELEVHÄLSOTEAMET

Rektor
Rektor har det yttersta och övergripande ansvaret för elevhälsoarbetet på skolan. Beslut om 
åtgärdsprogram fattas av rektor och förbereds av specialpedagog. Om det finns risk för att en elev 
inte klarar kunskapskraven ansvarar rektor, eller den rektor gett delegation till, för att behoven 
utreds och särskilt stöd ges. Rektor, eller den rektor gett delegation till, har även ansvar för 
dokumentation avseende utredning, åtgärder och utvärderingar av de insatser som skolan genomför. 
Rektor uppdateras fortlöpande kring elever i behov av särskilt stöd av EHT. 

Bitr Rektor
Biträdande rektor har personalansvar för elevassistenterna. 

Specialpedagog
Specialpedagog har tillsammans med rektor ett övergripande ansvar för skolans elever i behov av 
särskilt stöd och extra anpassningar. 
Följande ingår i elevhälsans specialpedagogiska uppdrag: 

 Tillföra pedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet
 Kartlägga hinder i lärmiljön
 Arbeta med generella pedagogiska/praktiska anpassningar i lärmiljön
 Utforma pedagogiska strategier
 Bistå mentor att genomför kartläggningar och bedömningar i samband med utredning inför 

att åtgärdsprogram utarbetas
 Ge handledning/konsultation till pedagogisk personal
 Ge stöd till lärare då pedagogiska utredningar genomförs
 Leda arbetet i åtgärdsrutinen (åtgärdsprogram)
 Uppföljningar och utvärderingar av elevhälsoarbetet
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 Delta i arbetet med skolans struktur och organisation gällande värdegrund och 
likabehandling

 Ha möten med elever och vårdnadshavare tillsammans med mentor
 Ge direkt undervisningsstöd till elever vid behov
 Kontinuerligt utveckla sin kompetens inom området

Psykosocial resurs
Skolan har en skolkurator för f-6. 

Följande ingår i elevhälsans psykosociala insats:
 Tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i arbetet med att 

utforma pedagogiska strategier
 Ge konsultation till skolans personal
 Kartlägga och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever, bland 

annat som underlag inför beslut om stöd och särskilt stöd och vid upprättande av 
åtgärdsprogram

 Bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande 
och utveckling

 Bidra med kunskaper om samhällets stödsystem t ex socialtjänst, BUP (Barn och Ungdoms 
Psykiatri), BIR (Barn I Riskzon) o s v

 Delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och 
likabehandling

 Ta till vara kunskap om elevernas generella psykosociala hälsa och sociala situation i 
elevhälsans övriga arbete

 Vid behov medverka vid möten gällande elever tillsammans med mentor, elev och 
vårdnadshavare

 Eleven har tillgång till skolkurator för stödsamtal/motiverande samtal angående 
skolsituationen

 Kontinuerligt utveckla sin kompetens inom området

Medicinsk resurs
Skolan har en skolsköterska och inhyrd läkare vid behov. Skolsköterskan ansvarar tillsammans med 
skolläkare för elevhälsans medicinska insatser. Elever i grundskolan ska under sin grundskoletid 
erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Hälsobesöken ska vara 
jämnt fördelade under skoltiden. Mellan dessa hälsobesök ska eleverna erbjudas undersökning av 
syn och hörsel och andra begränsade hälsokontroller. Elevhälsans medicinska insats fullföljer det 
allmänna vaccinationsprogrammet (Socialstyrelsen) och bevakar vaccinationstäckningen. 

Följande ingår i elevhälsans medicinska insats: 
 Tillföra medicins kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet
 Ge konsultation till skolans personal
 Vid hälsobesöken identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i 

behov av stöd/särskilt stöd
 I samverkan med övrig skolpersonal arbeta för att ge eleverna kunskap om hälsosamma 

levnadsvanor
 Bidra med medicinsk kunskap om skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och 

utveckling
 Skolsköterskan deltar även vid möten med elever då det finns medicinska inslag i den 

problematik som eleven har. Elever och vårdnadshavare kan på eget initiativ söka 
skolhälsovården när så behövs
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 Skolhälsovården är en förmedlande länk mellan olika instanser såsom BVC, BUMM, 
sjukhus, barnläkarmottagning och socialtjänst

 Skolsköterskan ansvarar för remisser till olika instanser som ex logoped  
 Kontinuerligt utveckla sin kompetens inom området

Psykologisk resurs 
Skolan har två psykologer som är knutna till Edens skola. En av psykologerna är med på EHT-
möten och följande uppdrag: 

 Tillföra psykologisk kompetens som ett stöd till Elevhälsan
 Bidra med kunskap om psykiska besvär
 Bidra med psykologisk kunskap om skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och 

utveckling

Den andra psykologen är knuten till Eden genom att på uppdrag utföra utredningar på elever. 

5. DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Elevhälsans uppdrag är att främja elevers lika rättigheter/möjligheter utifrån 
diskrimineringsgrunderna, att förebygga och förhindra kränkningar samt att bedöma och följa upp 
ärenden vid kränkningar. Elevhälsan ska jobba för att främja gott samarbete, trivsel, trygghet och 
arbetsro. 

Elevhälsans uppdrag och arbete beskrivs i skolans Plan mot diskriminering och kränkande 
särbehandling. All personal på skolan ska känna till planen och dess innehåll. Planen i sin helhet 
finns att läsa på Edens hemsida, www.edenskola.se (under rektorsexpedition)

6. FRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ELEVHÄLSOARBETE I ARBETSLAGEN

All personal ska arbeta främjande och förebyggande för elevhälsa genom att skapa goda relationer 
med eleverna och därmed tidigt upptäcka elever som riskerar att fara illa eller må dåligt på något 
sätt eller riskerar att inte nå kunskapsmålen. Skolan ska i fall då eleven riskerar att inte uppnå målen
skyndsamt upprätta en pedagogisk kartläggning samt göra anpassningar för att stötta eleven. 

Likabehandlingsgruppen har om uppdrag att arbeta främjande och förebyggande mot diskriminering
och kränkande beteende. 

Elevhälsoteamet arbetar förebyggande och hälsofrämjande genom att regelbundet uppsöka 
arbetslagen för att samverka kring tidig upptäckt. 

Varje arbetslag har veckomöte med planering av verksamheten samt där elevprat ingår, vid dessa 
möten finns specialpedagog med var tredje gång och följer upp extraanpassningar och särskilt stöd 
samt om något annat kommer upp kring elever som behöver följas upp. 

EHT (rektor, bitr rektor, spec ped, skolsköterska, kurator, psykolog ev kallad lärare) har möte en 
gång per månad. 
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7. ARBETSGÅNG VID ELEVÄRENDEN

Det är skolans uppdrag att ge ledning, stöd och stimulans för att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla
elever. 
Om en elev inte uppnår målen för utbildningen ska skolan skyndsamt uppmärksamma detta och 
inleda en utredning gällande elevens behov av stöd. Mentor/klasslärare ansvarar för att utforma 
extra anpassningar. I skolverkets allmänna råd skiljer man på extra anpassningar och särskilt stöd. 
Om de extra anpassningarna inte är tillräckliga för att eleven ska nå målen, anmäls ärendet till EHT.

Allt arbete följs upp regelbundet och utvärderas. Allt arbete ska dokumenteras och dokumentationen
förvaras i elevens akt. 

Det kan vara svårt att avgöra vad som är ledning och stimulans i den ordinarie undervisningen, vad 
som är stöd i form av extra anpassning inom ramen för den ordinarie undervisningen eller vad som 
är särskilt stöd. Ytterst sett är alltid rektor ansvarig för att fördela resurserna, men för att klargöra 
skillnaderna kommer här en tabell med exempel.

Ledning och stimulans i den ordinarie 
undervisningen

Stöd i form av extra anpassning av den 
ordinarie undervisningen 

Särskilt stöd

 Tydliga mål
 Återkoppling
 Variation när det gäller arbetssätt 

under lektionspasset
 Bred och allsidig bedömning
 Gruppstärkande aktiviteter 
 Fast placering i klassrummet
 Elever är delaktiga och har 

inflytande över undervisningens 
innehåll och arbetssätt

 Läxhjälp/studiehandledning
 Stimulireducerad arbetsplats ex 

hörselkåpor och skärmar
 Tydliga instruktioner (kortfattade, 

avbockningsbara, muntliga, 
skriftliga)

 Strukturerade arbetsuppgifter med 
korta delmål med feed back på 
vägen mot målet

 Översikt och tydlig planering med 
delmålen inskrivna

 Anpassning av rasttider/aktiviteter
 Riktad läsinlärning, 

Rydaholmsträning eller intensiv 
matte under en period

 Mindre omfattande 
specialpedagogiskt stöd under 
några månader

 Anpassning av provsituationer (t ex
uppläst, muntligt, utökad tid, 
uppdelning, skrivstöd)

 Tillgång till träning i att använda 
kompensatoriska lärverktyg ex 
datorer och inläsningsmtrl

 Omfattande specialpedagogiskt stöd
 Elevassistent
 Enskild undervisning
 Särskild undervisningsgrupp
 Anpassad studiegång 

Ärendegång vid elevhälsoinsatser

Uppmärksamma stödbehov
Lärare eller övrig personal uppmärksammar att en elev är i behov av stöd. I första hand ges stöd i 
form av extra anpassningar. De extra anpassningarna ska följa eleven i skolans samtliga ämnen. 
Mentor ansvarar för att informera övriga undervisande lärare. De extra anpassningarna ska ske i 
samråd med elev och vårdnadshavare. De extra anpassningarna ska dokumenteras och arkiveras i 
elevens akt på expeditionen. Detta ska göras kontinuerligt under läsåret. 

Ansvarig: Mentor och undervisande lärare i samråd med specialpedagog
Dokumentation: Görs av mentor

Utvärdering extra anpassningar
De extra anpassningarna utvärderas var 4:dje vecka för att se om eleven utvecklas mot 
kunskapskraven. Anpassningarna fortsätter om de är verkningsfulla. Om det visar sig efter lärarnas 
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utvärdering att eleven fortfarande inte utvecklas i riktning mot de kunskapskrav som minst ska 
uppnås är det viktigt att de extra anpassningarna intensifieras och anpassas ytterligare utifrån 
elevens behov. För att följa upp och utvärdera de extra anpassningarna som skolan arbetat med kan 
ett första steg vara att lärarna går tillbaka till dokumentationen som gjordes för att identifiera 
elevens behov innan extra anpassningar sattes in. Genom att den specialpedagogiska funktionen 
sedan ställer kompletterande frågor till arbetslaget, eventuellt gör en observation i en 
undervisningssituation och att intervjua eleven. På detta sätt kan personalen få en ökad förståelse 
för vad eleven behöver. 

Ansvarig: Mentor och undervisande lärare i samråd med specialpedagog
Dokumentation: Görs av mentor

Gör en anmälan till elevhälsoteamet
Om det visar sig att de extra anpassningarna inte fungerar och eleven inte utvecklas mot 
kunskapskraven ska mentor ta kontakt med någon i EHT och diskutera elevärendet. När detta är 
gjort ska en anmälan till EHT göras. 

Ansvarig: Mentor tillsammans med undervisande lärare i samråd med specialpedagog
Dokumentation: Muntlig anmälan kan göras till EHT

Utred stödbehov
När elevhälsoteamet beslutat att en ”utredning av elev i behov av särskilt stöd (USS) och en 
kartläggning/pedagogisk bedömning ska genomföras får mentor, undervisande lärare och 
specialpedagog uppdraget att upprätta en sådan. Om inte en utredning av elev i behov av särskild 
stöd ska genomföras bedömer elevhälsoteamet om de extra anpassningarna ska fortsätta eller 
justeras och ger elevhälsoteamet undervisande lärare vid behov handledning. Mentor informerar 
elev och vårdnadshavare. 

Ansvarig: Mentor/specialpedagog tillsammans med undervisande lärare
Dokumentation: Utredning av elev i behov av särskilt stöd och kartläggning/pedagogisk 
bedömning

Beslut om åtgärdsprogram
Utifrån den utredningen bedömer och beslutar elevhälsoteamet om ett åtgärdsprogram ska upprättas
för särskilt stöd eller om det inte ska göras och om stödet istället ska ges i form av extra 
anpassningar. Mentor informerar vårdnadshavare. 

Ansvarig: Elevhälsoteamet och mentor
Dokumentation: Åtgärdsprogram eller dokument för extra anpassningar. Beslut om att upprätta/ej 
upprätta åtgärdsprogram dokumenteras av elevhälsoteamet och beslutas samt undertecknas av 
rektor. 

Utarbeta åtgärdsprogram
Åtgärdsprogrammet ska beskriva elevens behov och vilka åtgärder som sätts in för att eleven ska 
utvecklas i riktning mot kunskapskraven. Åtgärderna ska gå att utvärdera. Elev och vårdnadshavare 
ska vara delaktiga i utarbetandet av åtgärdsprogrammet. Mentor informerar vårdnadshavare. 

Ansvarig: Specialpedagog tillsammans med mentor och/eller undervisande lärare
Dokumentation: Åtgärdsprogram

Utvärdering av åtgärdsprogram
Åtgärdsprogrammet ska utvärderas efter 4-8 veckor för att bedöma om åtgärderna fungerar. Vid 
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utvärderingen fattas beslut om åtgärdsprogrammet ska avslutas och eller om ett nytt åtgärdsprogram
ska skrivas. Det nya åtgärdsprogrammet kan innehålla samma åtgärder eller justeras för ytterligare 
4-8 veckor. Mentor informerar elev och vårdnadshavare som ska vara delaktiga. 

Ansvarig: Mentor och undervisande lärare tillsammans med föräldrar och specialpedagog
Dokumentation:  Åtgärdsprogram/utvärdering 

Avslutande av åtgärdsprogram
När det bedöms att en elev inte längre är i behov av det särskilda stöd som beskrivs i 
åtgärdsprogrammet ska detta avslutas efter samråd med elev och vårdnadshavare. Stödet kan om det
finns behov fortsätta genom extra anpassningar. Åtgärdsprogrammet ska inte avslutas för tidigt även
om eleven når kunskapskraven utan kan för att inte riskera misslyckanden löpa en tid framöver. 
Beslut om avslutande av åtgärdsprogram tas av elevhälsoteamet. Mentor informerar 
vårdnadshavare. 

Ansvarig: Mentor och undervisande lärare tillsammans med föräldrar och specialpedagog
Dokumentation: Åtgärdsprogram/utvärdering 

8. ANMÄLNINGSSKYLDIGHET
Om personal som arbetar på skolan misstänker eller får kännedom om att en elev far illa är denne 
skyldig att anmäla detta till socialtjänsten enligt 14 kap 1§ Socialtjänstlagen samt 29 kap 13§ 
Skollagen. Lagen omfattar alla som arbetar med barn och unga. Det räcker med en oro för att barnet
far illa, det är socialtjänstens jobba att utreda misstankarna. Lagen finns till för att skydda barn och 
unga från att utsättas för missförhållanden och är en skyddslag för att barn och unga ska 
uppmärksammas. Vid oro för ett barn ska ärendet skyndsamt anmälas till EHT. Kontakta gärna 
kurator eller rektor för konsultation vid behov av hjälp i detta. Det går även bra att ringa individ och
familjeomsorgen för att rådgöra i frågan. Rektor eller bitr rektor undertecknar alltid anmälan till 
socialtjänsten. Om oron gäller misstänkt barnmisshandel eller sexuella övergrepp från en närstående
ska vårdnadshavare ej informeras. I andra fall informeras vårdnadshavare innan anmälan görs. 
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9. EDENS ELEVHÄLSOTEAM

Kent Karlsson
Rektor tillika förskolechef
0413-234 70
kent.karlsson@edenskola.se

Kicki Fasth Anderlund
Bitr Rektor
0413-238 08
kicki.fasth@edenskola.se

Emma Götulf
Specialpedagog
emma.gotulf@edenskola.se

Lotta Camp
Skosköterska
lotta.camp@edenskola.se

Lena Folkesson Åstedt
Kurator
Lena.f.astedt@edenskola.se

Birgitta Mohlin
Skolläkare
Kontakt via skolsköterska

Birgitta Reimer
Leg psykolog
Kontakt via specialpedagog
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