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Övergripande handlingsplan för Elevhälsoteamet i Arjeplogs 

Kommun 

 

Elevernas framgångar och svårigheter är ofta resultatet av den samlade livssituationen och 

därför måste alla som träffar eleverna ta ett gemensamt ansvar och utnyttja resurserna över 

gränserna. I gruppen barn- och elevhälsoteam ingår förvaltningschef, rektorer, skolsköterska, 

skolpsykolog, kurator och specialpedagoger. Teamets arbete handlar om att främja hälsa hos 

alla barn och ungdomar men bör ha fokus på barn och ungdomar som är i behov av särskilt 

stöd och hjälp för sitt lärande. Elevhälsoteamet ska ha en överblick över skolsituationen för 

alla barn och elever inom skolväsendet i Arjeplogs kommun. Barn och ungdomar i behov av 

särskilt stöd är en prioriterad grupp när det gäller insatser i skolan.   

 

Elever i behov av särskilt stöd 

Grundskoleförordningen 5 kap. 1§  ”i 4 kap. 1§ andra stycket skollagen föreskrivs att särskilt 

stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet. Beslut om särskilt stöd enligt detta 

kapitel fattas av rektorn, om inte något annat följer av 5 och 10 §§. Om det genom uppgifter 

från skolans personal, en elev, elevens vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att 

eleven kan ha behov av särskilda stödåtgärder, skall rektorn se till att behovet utreds. Om 

utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, skall rektorn se till att ett åtgärdsprogram 

utarbetas. Av programmet skall det framgå vilka behoven är, hur de skall tillgodoses samt hur 

åtgärderna skall följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare skall ges 

möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet utarbetas”. 

 

Elevhälsan Hornavanskolan och Silverskolan 

Elevhälsan består av skolsköterska, kurator, psykolog, specialpedagog och studie- och 

yrkesvägledare. Elevhälsans arbete bör så långt som möjligt vara förebyggande och främjande 

och inrikta sig mer på friskfaktorer än på riskfaktorer. Arbetet ska ske på organisations-, 

grupp- och individnivå. Elevhälsan bidrar till att utveckla och anpassa lärandemiljöerna till 

barns och ungdomars behov. Den kan vara ett stöd i arbetet med åtgärdsprogram samt i 

arbetet med utvecklingsfrågor, uppföljning och utvärdering. Elevhälsan kan bidra till 

skolornas kompetensutveckling, samt bidra med konsultation/handledning, pedagogiska 

utredningar och funktionsbeskrivningar. Personalen inom verksamheten har ansvar att 

utveckla sin kunskap så att man kan bemöta barn och ungdomar på ett sätt som svara mot 

deras behov.  

 



Arjeplog 2018-03-11 
 

 

 

De olika kompetensernas uppdrag 

 

Rektors uppdrag  

Rektor ansvarar för att alla barn och unga i skolan får det stöd som de behöver inom ramarna 

för beslutade mål och riktlinjer.  

  

Specialpedagogens uppdrag  

Specialpedagogen ingår i barn och elevhälsan med specialpedagogisk kompetens. 

Specialpedagogiska insatser ska ses som ett komplement till skolans allmänna pedagogiska 

verksamhet.  

 

Skolhälsovårdens uppdrag 

Skolsköterskan ingår i elevhälsan med omvårdnadskompetens. Skolsköterskan arbetar 

tillsammans med skolläkaren i skolhälsovården med målsättning att främja elevernas hälsa 

och utveckling.  

 

Psykologens uppdrag  

Skolpsykologen ingår i elevhälsan med psykologisk kompetens.  

 

Kuratorns uppdrag  

Skolkuratorn ingår i elevhälsan med psykosocial kompetens. I kuratorns uppdrag ingår 

insatser i socialt och psykosocialt arbete på individ-, grupp-, organisations-, och samhällsnivå. 

 

Studie- och yrkesvägledarens uppdrag 

Vägledningens mål är att underlätta för individer och grupper i alla åldrar och vid olika 

tidpunkter i livet att välja utbildning, yrke eller karriär samt att bidra till en bättre livs 

planering. Studie- och yrkesvägledaren ingår i elevhälsan med vägledarkompetens.  

 

Barn och elevhälsans organisation och kvalitetsarbete 

Barn och elevhälsan kan organiseras och ledas på olika sätt inom förvaltningen, genom de 

lokala elevhälsoteamen på de olika enheterna/skolorna. Det är dock alltid rektor som ansvarar 

för elevhälsans verksamhet. Skolorna/enheterna bör formulera egna mål och strategier för 
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verksamheten. Ett kvalitetsarbete förutsätter mål som följs upp, utvärderas och dokumenteras 

och där resultaten och analysen utgör underlag för kommande verksamhetsplanering.  

 

Samverkan mellan kommun, landsting och stat 

Elevhälsoteamet är kontaktorgan för och samverkar med andra verksamheter inom stat, 

kommun och landsting. Samverkan sker med barn- och ungdomsenheten, psykiatriska barn- 

och ungdomsmottagningen, logopedenheten, specialpedagogiska institutet och socialtjänsten 

med flera.   

 

Sekretess 

Sekretessbelagd information hanteras delvis på olika sätt av skolans personalkategorier. När 

elevvård, skolhälsovård och specialpedagogiska insatser sammanförs till ett elevhälsoteam 

innebär det att teamet omfattar den verksamhet som kurator, psykolog, skolsköterska och 

specialpedagog utför. De olika yrkesgrupperna tillhör i dag delvis olika verksamhetsgrenar 

inom skolan, där varje företrädare måste iaktta sin sekretess. Inom elevhälsan skall man i 

första hand alltid sträva efter att arbeta med samtycke från deltagande parter.  

 

Dokumentation  

Samtliga kompetenser inom elevhälsan bör systematiskt dokumentera sitt arbete, utifrån 

någon form av gemensam struktur. Vissa av yrkeskategorierna har, enligt lag, att följa 

särskilda dokumentationsrutiner.  

 

Arkivering  

Arbetet inom elevhälsan skapar handlingar/digitala uppgifter som har ett stort värde för den 

enskilde samt för kommunen.  
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Elevhälsoteamets övergripande organisation 

  

Avdelningschef    Fredrik Westerlund  

Rektor Silverskolan    Ola Sonidsson 

Rektor Hornavanskolan    Nina Lango 

Skolsköterska     Inga-Lena Mattsson 

Skolpsykolog, konsult   Mattias Norlund 

Kurator Hornavanskolan  Marlies Vikberg 

Kurator Silverskolan  Cajsa Norén 

Specialpedagog Hornavanskolan Kajsa Markström 

Specialpedagog Silverskolan  Ingela Brännström 

Specialpedagog Silverskolan  Eva Bergström 

Specialpedagog Silverskolan  Karina Karlsson 

Studievägledare   Linda Lundström 
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Bilaga 1 Arbetsuppgifter 

Rektors arbete  

 
Ledare för elevhälsan 

Att kontinuerligt följa upp att arbetslaget utvärderar insatserna för barn och unga i behov av 

särskilt stöd.  

Att se till att åtgärdsprogram upprättas och att hela situationen kring barn/unga/personal 

beaktas och att uppföljning sker av åtgärdsprogrammen.  

Att i skolan kalla till elevvårdskonferens eller annan intern konferens om barn och unga i 

behov av särskilt stöd.  

Att göra anmälan enligt SOL § 71 vid misstanke att barn/unga far illa.  

 

Specialpedagogens arbete 

 
Elevstöd 

Arbeta med barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd inom förskoleklass, skola och 

vuxenutbildning. Arbetet ska inriktas mot förebyggande och hälsofrämjande insatser som ska 

stödja elevernas utveckling mot måluppfyllelse. 

Resursfördelning 

Medverka vid fördelningen av resurser samt planering av och utformning av verksamheten med 

fokus på barn i behov av särskilt stöd. Medverka vid fördelning av kompensatoriska hjälpmedel. 

Handledning 

Vara en kvalificerad samtalspartner, handledare och rådgivare i pedagogiska frågor för 

föräldrar, kollegor och andra berörda yrkesutövare. 

Genom handledning och uppföljning stödja lärare och klassassistenter. 

Genom besök i klassrummet utveckla pedagogiken i arbetslagen så att den kommer det enskilda 

barnet tillgodo.  

Råd och stöd 

Delta eller stötta mentor/klassföreståndare i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram 

i samverkan mellan skola och hem för att stödja barn och unga. 

Ge råd och stöd i verksamhetens utveckling av undervisnings- och lärandemiljöer. 

Resurs vid övergångar 

Vara en resurs vid överlämnande och mottagande av barn och ungdomar till nya 

skolor- och skolformer. 

Problemanalyser 

Identifiera, analysera och delta i arbetet med att undanröja hinder och orsaker till 

svårigheter i undervisnings- och lärande miljöer. 

Genomföra pedagogiska utredningar och analysera individers svårigheter på 

organisations-, grupp- och individnivå. 

Fungera som länk till specialkompetens och specialistkliniker (medicin). 

Verksamhetsutveckling 

Att vara rektors stöd så att pedagogiska frågor lyfts fram och att verksamheten 

utvecklas. Utveckla principer och former för pedagogisk mångfald inom verksamhetens ram. 

Genomföra uppföljningar och utvärderingar samt delta i ledningen av den lokala skolans 

utveckling för att kunna möta behoven hos alla elever. 
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Skolhälsovårdens arbete  

 
Förebyggande hälsoarbete 

Erbjuda hälsoundersökningar, vaccinationer och öppen mottagning.  

Via hälsoundersökning öka elevernas kunskap och medvetenhet om riskfaktorer och 

friskfaktorer samt hur dessa påverkar hälsan.  

Elevstöd 

Via hälsosamtal stärka elevernas självkänsla och stimulera dem till att göra egna medvetna 

val.  

Stötta elever och vårdnadshavare med hjälp av samtal, kontakt med sjukvård och andra 

instanser. 

Samverkan 

Tillsammans med skolledning, elevhälsoteam och skolans övriga personal arbeta för en god 

fysisk och psykosocial arbetsmiljö för eleverna.  

Fungera som en länk mellan skola och hemmet så väl som mot primärvården, 

specialistmottagningar och socialtjänsten.  

Medicinsk kompetens 

Erbjuda enklare sjukvård.  

Delta i undervisning av personal och elever kring hälsofrämjande insatser och viss sjukvård. 

 

Psykologens arbete  

 
Stöd 

Handleda personal.  

Via samtal ge stöd till barn/elever/föräldrar i behov av särskilt stöd.  

Utredningar  

Enskilda ärenden.  

Göra bedömningar, nivåbedömningar och utredningar av barn och unga.  

Verksamhetsutveckling 

I utvecklingsarbetet bidra med kunskaper om grupper organisationer, målformuleringar och 

strategier.  

Utbildning 

Via utbildningsinsatser föra in psykologisk kunskap och bidra till metodutveckling.  

Samverkan 

Fungera som en länk till landstingets specialistkliniker. 

Tillsammans med övrig elevhälsa, skolledning och skolpersonal verka för elevernas bästa. 
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Kuratorns arbete  
 

Utredningar/bedömningar 

Skolkuratorn gör bedömningar och utredningar kring elever som av olika skäl inte mår bra, 

ex. pga. stress, oro, ångest, hög frånvaro, låg motivation eller andra psykosociala svårigheter 

eller problematik.  

Samtal/rådgivning 

Skolkuratorn genomför stöd-, motivation- och krissamtal liksom utredande och rådgivande 

samtal. Arbetet kan ske genom samtal med enskild elev, flerpartssamtal (elev – föräldrar – 

lärare – nätverk) samt klassarbete och gruppsamtal. 

Handledning/konsultation 

Skolkuratorn är en professionell samtalspartner i psykosociala frågor för elever, lärare, 

rektorer och vårdnadshavare.  

Samverkan 

Skolkuratorn samverkar hälsofrämjande och förebyggande med socialtjänsten, barn- och 

ungdomspsykiatrin, habiliteringen, vuxenpsykiatrin, polis, kultur och fritid, elevhem samt 

aktörer som kan bli berörda.  

Medverkan 

Skolkuratorn medverkar till att skolan arbetar hälsofrämjande och förebyggande för psykisk 

hälsa, mot mobbing, kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Medverkan sker 

bland annat i skolans kris- och katastrofberedskap.  

 

Studie- och yrkesvägledarens arbete 

 
Vägledning 

Ge vägledning och information enskilt eller i grupp och särskilt uppmärksamma möjligheterna för 

elever med funktionshinder. Ge eleverna/de vuxenstuderande verktyg för hjälp till självhjälp. 

Underlätta elevernas kontakter med arbetslivet genom t.ex. prao, studiebesök och/eller extern 

information. Arbeta med kartläggning, problemformulering och handlingsplaner.    

Vidga perspektiv 

 Öka medvetenheten hos eleverna om sig själva och sina valmöjligheter samt vilka konsekvenser olika 

val och studieresultat kan innebära för framtiden. Bidra till att motverka begränsningar i elevens studie 

- och yrkesval som grundar sig på kön, social eller kulturell bakgrund. Hjälpa eleverna identifiera och 

formulera mål för studier och arbete efter grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Hjälpa 

eleverna att göra ett urval av relevanta åtgärder för att lättare nå målen.  

Samverkan och stöd 

Vara till stöd för den övriga personalens studie - och yrkesorienterade insatser. Samverka med andra 

yrkeskategorier inom elevhälsan. Medverka i skolledningens arbete med elevfrågor.  

 

 


