
BARNHÄLSOPLAN
Förskolan i Öckerö Kommun

Beslutsdatum: 2019-02-22
Beslutande: Barn- och utbildningsnämnden
Giltighetstid: Tillsvidare
Dokumentsansvarig: Skolchef
Upprättad av: Paula Erlandsson, Linda An-
dersson och Gerd Elling
Reviderad: 2022-02-24



Barnhälsoplan 2019-2022

Sida 2 av 10

 
 

ENGAGERADE 
VUXNA

Vår vision

TRYGGA  
BARN  

 
NÄRVARANDE  

VUXNA

LÄRORIK 
FÖRSKOLA



Barnhälsoplan 2019-2022

Sida 3 av 10

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Inledning 4
Barnhälsoplanens syfte 5
Styrdokument, allmänna råd och vägledningar 5
Förhållningssätt 6
Ledarskapet i utbildningen 6
Barnhälsoarbete 7
Processkarta 7
Samverkan mellan förskola och vårdnadshavare 9
Egenvård av barn  9
Samverkan mellan förskola och skola  9
Arbetsgång kring stödinsatser 10



Barnhälsoplan 2019-2022

Sida 4 av 10

Inledning
Barnhälsa ska genomsyra hela utbildningen genom att vi arbetar 
främjande, förebyggande och inkluderande. 

Enligt Läroplanen för förskolan ska utbildningen präglas av om-
sorg om barnens välbefinnande och trygghet. Alla barn ska upp-
leva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, 
övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen. 
(Lpfö 18 s 10)

”Barns behov av särskilt stöd i sin utveckling kan 
inte förstås som en egenskap hos barnet utan är all-
tid situationsbundet. Behovet är relaterat till vad 
som händer i mötet mellan barnet, personal och mil-
jön i förskolan. Det betyder t ex att barn kan behöva 
stöd i sin utveckling i en miljö men inte i en annan.” 
(Allmänna råd ”Måluppfyllelse i förskolan” sid 22)

Förskolan ska utgå från att en god pedagogisk utbildning som 
främjar hälsa och utveckling, det kräver förebyggande och häl-
sofrämjande arbete på organisations-, grupp- och individnivå. 
Det ska ske en kontinuerlig uppföljning, utvärdering och analys 
av utbildningen.

”Förskolan ska stimulera barns utveckling och lä-
rande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Ut-
bildningen ska utgå från en helhetssyn på barnet 
och barnets behov och utformas så att omsorg, ut-
veckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska 
främja allsidiga kontakter och social gemenskap och 
förbereda barnen för fortsatt utbildning”. 
(8 kap. 2 § skollagen)

https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d5aa/1553968116077/pdf4001.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65c87e/1553967244148/pdf3749.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
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Barnhälsoplanens syfte
Syftet med barnhälsoplanen är att: 

 ● förskolan arbetar främjande, förebyggande och inkluderande med barnhälsa 

 ● kvalitetssäkra arbetet med barnhälsa

 ● skapa likvärdighet för att möjliggöra att barnen får utvecklas till sin fulla potential 

 ● tydliggöra ansvar och roller mellan rektor, stödfunktioner och personal 

 ● skapa delaktighet och samförstånd mellan rektor, stödfunktioner och personal 

Främjande 
Med främjande menar vi 
att utgå från ett saluto-
gent perspektiv dvs att 
utgå från det välfunge-
rande i utveckling och 
lärande.  

Förebyggande 
Med förebyggande 
menar vi att utgå från 
ett patologiskt perspek-
tiv. Det vill säga att 
upptäcka och undanröja 
hinder för utveckling och 
lärande.  

Inkluderande 
Inkludering innebär att 
extra anpassningar och 
särskilt stöd så långt 
som möjligt ges i den or-
dinarie gruppen istället 
för att skapa särlösning-
ar för barn i behov av 
särskilt stöd. 

Styrdokument, allmänna råd och vägledningar
Barnhälsoplanen tar sin utgångspunkt i följande styrdokument och bestämmelser:

Skollagen 
(se Riksdagens hemsida www.riksdagen.se)

Läroplan för förskola 
(se Skolverkets hemsida www.skolverket.se) 

Socialtjänstlagen 
(se Riksdagens hemsida www.riksdagen.se) 

Hälso- och sjukvårdslagen 
(se Riksdagens hemsida www.riksdagen.se) 

Barnkonventionen 
(se Unicefs hemsida www.unicef.se/barnkonventionen) 

Måluppfyllelse i förskolan
(se allmänna råd i förskolan https://www.skolverket.se/publikationer?id=3749)

https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d5aa/1553968116077/pdf4001.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d5aa/1553968116077/pdf4001.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://unicef.se/barnkonventionen
https://unicef.se/barnkonventionen
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65c87e/1553967244148/pdf3749.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65c87e/1553967244148/pdf3749.pdf
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Förhållningssätt
Barnhälsoarbetet utgår från ett gemensamt förhållningssätt kring vad barn behöver i 
sin lär- och uppväxtmiljö. Vi har i mötet med barn ett relationellt synsätt. 

”Relationellt synsätt – barns behov ses i relation till vad som händer i mö-
tet mellan barnet, med dess individuella förutsättningar, och den omgi-
vande miljön. Behov av särskilt stöd ska därmed inte förstås som en egen-
skap hos barnet utan är alltid situationsbundet. Utifrån detta synsätt ses 
barn som varande i svårigheter i stället för med svårigheter”. 
(Palla 2011) 

Detta innebär att: 

 ● vi ser att möjligheterna till förändring finns nu och framåt 

 ● vi uppmärksammar att barn svarar på den miljö och de 
förväntningar som skapas för dem 

 ● vi utforskar noggrant och lyfter upp barns egna förmågor 
och vi lyssnar till deras tankar och önskemål 

 ● vi vet att barn alltid gynnas, av att de vuxna i deras om-
givning samverkar och samarbetar positivt utifrån barnets 
behov 

 ● vi vet att barn gynnas av lyhörda och närvarande vuxna

Ledarskapet i utbildningen
Ledarskapet är centralt i utbildningsprocessen och inte minst är det viktigt att detta 
genomsyrar det dagliga arbetet. Rektor leder och fördelar arbetet och förskollärare 
leder barns utveckling och lärande. 

Hatties (2011) forskning visar att personalens ledarskap i barngruppen är den mest 
betydelsefulla faktorn för att påverka barnens utveckling och lärande.

Viktiga nycklar för framgång i 
ledarskapet handlar om att visa 
engagemang och empati som 
bygger upp goda relationer till 
barnen. Alla tar ansvar för sitt 
uppdrag och är tydliga i sin un-
dervisning.

”Barn gör rätt  
om de kan”.
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Barnhälsoarbete
En framgångsrik förskoletid är en av de viktigaste skyddsfaktorerna i ett livsperspek-
tiv. Detta innebär att det dagliga barnhälsoarbetet fokuserar på det välfungerande och 
en tilltro till att alla barn kan lära sig och utvecklas enligt läroplanens intentioner. Som 
en del av vårt främjande, förebyggande och inkluderande arbete har vi barnhälsomö-
ten, här kan rektor, specialpedagog och personal delta. 

Det särskilda stödet kan exempelvis bestå av konsultation och handledning till perso-
nalen inom det specialpedagogiska, medicinska eller psykologiska området och även 
inom andra professionsområden. En förändring av antalet barn och vuxna i barngrup-
pen eller anpassning av lokalerna kan vara andra stödformer. 

Processkarta
Barnhälsoarbetet är en del av det dagliga arbetet och ingår i förskolans uppdrag.

”För att säkerställa att insatserna är tillräckliga och fungerar behöver de 
kontinuerligt följas upp och utvärderas. Det är inte reglerat hur stödinsat-
ser i förskolan ska dokumenteras, men en dokumentation behövs för att 
kunna utvärdera om insatsen haft önskad effekt”. 
(Prop. 2009/10:165 sid. 350)

Hur blev det?

Var är vi?

Vart ska vi?
Hur gör vi?

1. 
Arbetslaget kart-
lägger och plane-
rar utbildningen
och dokumenterar 
i förskolans peda-
gogiska planering. 
(FÖPP)

2. 
Arbetslaget reflek-
terar,
analyserar och 
dokumenterar 
kontinuerligt.
Specialpedagog 
gör verksamhets-
besök. 
Personal har 
tillsammans med 
rektor och special-
pedagog samtal/
möte kontinuerligt 
för att arbeta 
främjande och 
förebyggande.

5.
Vid behov av extra 
anpassningar eller 
särskilt stöd upp-
rättar arbetslaget 
en handlingsplan   
(Bilaga 2) i sam-
råd med  special-
pedagog, rektor 
och vårdnadsha-
vare. Anpassning-
ar som genomförs 
i utbildningen 
dokumenteras.
Handlingsplanen 
arkiveras hos 
rektor. 

4.
Behov av enskild pe-
dagogisk kartläggning 
sker här med stöd av  en 
kartläggning. 
(Bilaga 1)

7. 
Utifrån utvärde-
ring och analys av 
extra anpassning-
ar eller särskilt 
stöd i handlings-
planen fattar 
rektor beslut om 
ytterligare insatser 
om särskilt stöd 
i samråd med 
specialpedagog.

3.
När det uppstår 
en situation som 
kräver förändring 
i utbildningen, går 
arbetslaget tillba-
ka till kartlägg-
ningen i FÖPP för 
att analysera och 
reflektera över 
sitt arbete, ev. 
uppdateras kart-
läggningen med 
Isbergsmodellen 
som stöd.
Vid behov sker 
samråd med spe-
cialpedagog.

Främjande, förebyggande  
och inkluderande

6. 
Uppföljning av 
handlingsplan 
sker kontinuerligt 
av arbetslaget för 
att följa upp hur 
anpassningar/
stöd-insatser 
fungerar.  
(Bilaga 3)
Utvärdering sker 
i samband med 
vårdnadshavare.

https://www.regeringen.se/49b729/contentassets/c507a849c3fa4173b7d03df20bad2b59/den-nya-skollagen---for-kunskap-valfrihet-och-trygghet-hela-dokumentet-prop.-20092010165
https://onet.ockero.se/servicesupportochstodiarbetet/arbetssattrutiner/utbildningskulturochfritidsforvaltningen/barnochelevhalsa/barnhalsoplan.4.616d92b7172cee869ff21e0d.html
https://onet.ockero.se/servicesupportochstodiarbetet/arbetssattrutiner/utbildningskulturochfritidsforvaltningen/barnochelevhalsa/barnhalsoplan.4.616d92b7172cee869ff21e0d.html
https://onet.ockero.se/servicesupportochstodiarbetet/arbetssattrutiner/utbildningskulturochfritidsforvaltningen/barnochelevhalsa/barnhalsoplan.4.616d92b7172cee869ff21e0d.html
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Rektor har särskilt ansvar för att det bedrivs ett främjande, förebyggande och in-
kluderande barnhälsoarbete. 

Som pedagogisk ledare i förskolan har rektor det övergripande ansvaret för att 
utbildningen bedrivs enligt skollagen, målen i läroplanen och uppdraget i dess 
helhet. 

Rektor är ansvarig för förskolans kvalitet genom det systematiska kvalitets och 
utvecklingsarbetet och har då inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att utbild-
ningen utformas så att barnen får de utmaningar och det särskilda stöd de behö-
ver.

Specialpedagog i förskolan arbetar främjande, förebyggande och inkluderande 
med fokus på pedagogisk utveckling och med barn i behov av särskilt stöd. 

Uppdraget avser att främja barns utveckling, lärande och likvärdighet genom att 
vara ett stöd för rektor, förskollärare och arbetslaget i förskolan. 

Förskollärare och arbetslaget ska arbeta främjande, förebyggande och inkluderan-
de i förskolan. 

Förskollärare ansvarar för att kartläggning, dokumentation, uppföljning och ut-
värdering sker kontinuerligt tillsammans med arbetslaget i förskolan, enligt barn-
hälsoplanens processkarta.

 

 
REKTOR

 
 

FÖRSKOLLÄRARE 
ARBETSLAGET

SPECIAL- 
PEDAGOG
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Samverkan mellan förskola och vårdnadshavare
Rektor, förskollärare och arbetslag arbetar tillsammans för att skapa bra förutsätt-
ningar för barnets utvecklingsmöjligheter. Rektor ansvarar för resursfördelning och 
stödåtgärder. 

Vårdnadshavares delaktighet i förskolans arbete med barnen är en viktig förutsättning 
för att skapa goda relationer och goda möjligheter till barnets utveckling och lärande. 
Samtal mellan personal och vårdnadshavare sker fortlöpande. Vid behov deltar rektor 
och/eller specialpedagog. På dessa samtal planeras och utvärderas strategier/insatser 
i utbildningen som följer processkartan. 

”Personalen ska föra fortlöpande samtal med barnets vårdnadshavare 
om barnets utveckling. Minst en gång varje år ska personalen och barnets 
vårdnadshavare därutöver genomföra ett samtal om barnets utveckling 
och lärande (utvecklingssamtal). Förskollärare har det övergripande an-
svaret för utvecklingssamtalet” 
(Skollagen, kap 8 § 11) 

Egenvård av barn 
Ibland behöver barn någon form av hälso- och sjukvårdsåtgärd under sin vistelse i för-
skolan. En läkare kan bedöma om en åtgärd kan utföras som så kallad egenvård. Det 
innebär att förskolans personal eller barnet självt kan utföra åtgärden efter instruk-
tion. Detta ska dokumenteras i en egenvårdsplan.
(Egenvård i förskola) 

Samverkan mellan förskola och skola 
En bra övergång mellan förskola och skola är viktig. Rutiner för övergången från för-
skola till skola har positiva effekter på barns psykiska hälsa och utveckling. 

Rutinerna kan till exempel innebära att barn och föräldrar besöker skolan. Förskolor 
och skolor behöver utvärdera sina insatser för att garantera barnen en bra övergång 
och sedan upprätta rutiner för denna övergång, så att alla barn får samma chanser till 
en god skolstart.
(Rapporten ”Förskolans påverkan på barns hälsa” Folkhälsomyndigheten) 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/5a784ae1-637b-4d46-9846-59fbc56ac6e0/Beslut%20om%20egenv%c3%a5rd%202013-07.pdf?a=false&guest=true
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/3addb7a81de44a8b8a8f4bfa29b8306c/forskolans-paverkan-barns-halsa-01086.pdf
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Arbetsgång kring stödinsatser
Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg 
omsorg. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och 
utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja 
allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. 
(Skollagen Kap. 8 § 2)

Barns behov av särskilt stöd i sin utveckling kan inte förstås som en egenskap hos 
barnet utan är alltid situationsbundet. Behovet är relaterat till vad som händer i mötet 
mellan barnet, personalen och miljön i förskolan. Det betyder till exempel att barn kan 
behöva stöd i sin utveckling i en miljö, men inte i en annan. 
(Allmänna råd ”Måluppfyllelse i förskolan, s.22)

Material som ingår i upprättande av handlingsplan

1. PEDAGOGISK KARTLÄGGNING 
Arbetslaget ansvarar för den pedagogiska kartläggningen

2. HANDLINGSPLAN 
Handlingsplanen upprättas av arbetslaget med stöd av  
specialpedagogen. 
Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid  
utformningen av de särskilda stödinsatserna.

3. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 
Uppföljning och utvärdering av handlingsplanen sker i  
arbetslaget med stöd av specialpedagogen.  
Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid  
utformningen av de särskilda stödinsatserna.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65c87e/1553967244148/pdf3749.pdf
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