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Inledning
Elevhälsoplanen ska vara ett stöd för ledning och personal i 
grundskolan och grundsärskolan, så att det finns en struktur 
i elevhälsoarbetet på respektive skolenhet. Alla ska känna till 
ansvarsfördelning, möjlighet till stödfunktioner, rutiner samt 
skollagens krav på en likvärdig lärandemiljö för eleverna.

Elevhälsoarbetet ska ha elevernas bästa i fokus i enlighet med 
barnkonventionen. Det hälsofrämjande och förebyggande 
arbetet ska riktas till alla elever i skolan.

I de övergripande målen för Öckerö kommun mandatperio-
den 2019-2022 finns följande mål som rör barn och utbild-
ningsförvaltningen:

Denna elevhälsoplan är ett led i arbetet för att uppnå dessa 
mål.

Elever har för-
bättrade förutsätt-
ningar för fortsatta 

studier

Barn och elever 
får det stöd de be-

höver av kommunen 
för ett ökat välbefin-

nande.
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Styrdokument, allmänna råd och vägledningar
Elevhälsoplanen grundar sig bl.a. på följande styrdokument, allmänna råd och vägled-
ningar:

Vägledning för elevhälsan

Skollagen 
(se Riksdagens hemsida www.riksdagen.se)

Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet. 
(se Skolverkets hemsida www.skolverket.se) 

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

Skolverkets allmänna råd: 
 ● Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
 ● Att främja närvaro och uppmärksamma, utreda, och åtgärda frånvaro i skolan 
 ● Skolverkets allmänna råd: Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

(se Skolverkets hemsida www.skolverket.se)

Socialtjänstlagen 
(se Riksdagens hemsida www.riksdagen.se) 

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

Patientsäkerhetslagen
(se Riksdagens hemsida www.riksdagen.se) 

Patientdatalagen 
(se Riksdagens hemsida www.riksdagen.se)

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

Salamancadeklarationen
(se www.unesco.se)
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Elevhälsans mål och syfte

Elevhälsans uppdrag är enligt skollagen att främst arbeta förebyggande och hälsofräm-
jande och att bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och 
hälsa.

Elevhälsan utgör en integrerad del av skolans uppdrag och ska finnas med i skolans 
lärmiljö som helhet och i personalens arbete med samtliga elever. Det betyder att all 
personal i skolan har ansvar för att vara delaktiga i genomförandet av elevhälsoinsat-
ser.

Elevhälsoplanen ska:

 ● fungera som en vägledande ledstång i elevhälsoarbetet och ska säkerställa 
likvärdigheten mellan kommunens skolor.

 ● vara ett dokument som talar om hur elevhälsoarbetet på alla nivåer i orga-
nisationen ska bedrivas och tydliggöra ansvar och funktioner.

 ● vara ett stöd för rektorn i det systematiska kvalitetsarbetet på enheterna 
och stimulera till verksamhetsutveckling i arbetet med en samlad elevhälsa.

Elevhälsan:

 ● ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och bidra till att un-
danröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

 ● ska också bidra till att skapa förståelse för elevers olika förutsättningar, så 
att skolan kan anpassa kraven, bemötandet, stödet och den pedagogiska 
planeringen, samt se till att verksamhet bedrivs utifrån ett inkluderande 
förhållningssätt.

 ● ska tidigt uppmärksamma och sätta in åtgärder för elever som riskerar att 
inte nå uppsatta mål. 

Detta görs genom att:

 ● det finns en fungerande samverkan med all pedagogisk personal i skolan 
och mellan olika kompetenser i elevhälsan samt med externa enheter både 
i och utanför kommunen, såsom BUP, BNK, Habilitering och socialtjänst.

 ● elevhälsans arbete är organiserat så att det finns tid för förebyggande och 
hälsofrämjande arbete och har tydliga mål för sin verksamhet som utvärde-
ras och leder till utveckling.

 ● rutiner finns för att upptäcka, utreda och följa upp (utredning och uppfölj-
ning av) elevärenden och att rutiner finns för dokumentation.
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Rektor
Rektorn ska leda och samordna det pedagogiska arbetet samt besluta om skolans inre 
organisation. 

Rektor har ansvar för skolans resultat och för att organisera allt arbete på skolan. 

Rektor ska i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet nyttja skolans kompetenser 
och resurser, ta beslut om att en utredning genomförs när det finns signaler om att en 
elev behöver särskilt stöd för att nå målen eller uppvisar andra svårigheter i sin skolsi-
tuation. Under utredningen ska samråd ske med personal från elevhälsan om det inte 
anses uppenbart obehövligt.

Detta innebär att rektor ska:

 ● utforma undervisningen och elevhälsoarbetet så att eleverna får den led-
ning och stimulans, de extra anpassningar eller det särskilda stöd och den 
hjälp de behöver.

 ● ansvara för att kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår 
problem och svårigheter för eleven i skolan.

 ● upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera skolans plan mot diskrimine-
ring och kränkande behandling för att förebygga och motverka alla former 
av diskriminering och kränkande behandling.

 ● anpassa lärmiljö, resursfördelning och stödåtgärder för elevernas utveck-
ling.

 ● ansvara för att varje elev samt vårdnadshavare erbjuds utvecklingssamtal 
varje termin för att delta i den formativa processen mot måluppfyllelse.

 ● ansvara för att pedagogisk utredning påbörjas om det finns oro för att en 
elev inte når målen. Fatta beslut om upprättande av åtgärdsprogram eller 
inte, anpassad studiegång samt särskild undervisningsgrupp och informera 
föräldrar om möjligheten att överklaga beslutet.

 ● integrera ämnesövergripande kunskapsområden exempelvis jämställdhet, 
sex och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger.
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Läraren
Läraren har ansvar för att ett förebyggande arbete för elevers kunskapsutveckling, triv-
sel och social utveckling bedrivs inom ramen för undervisningen och har de det primä-
ra ansvaret för elevernas hälsa i klassen. 

Läraren har ansvar för att uppmärksamma, anmäla, kartlägga om det kan befaras att 
en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller uppvisar an-
dra svårigheter i skolsituationen.  

Efter rektors beslut om åtgärdsprogram ansvarar läraren för att det efterföljs.

Detta innebär att läraren ska:

 ● arbeta främjande och skapa ett gott skolklimat med hög delaktighet, goda 
relationer mellan elever och mellan elever och lärare.

 ● ge ledning, stöd och stimulans genom en undervisning som möter alla elev-
er.

 ● ge stöd i form av extra anpassningar.

 ● uppmärksamma om behov av särskilt stöd kan komma att behövas och an-
mäla detta till elevhälsa, där rektor ingår.

 ● utreda kartlägga och göra en pedagogiska bedömning i samråd med arbets-
laget och elevhälsan.

 ● följa upp åtgärdsprogram
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Specialpedagogen ska:

 ● tillsammans med rektor bidra till utveckling av det pedagogiska arbetet för 
att möta behoven hos alla barn och elever i verksamheten. 

 ● arbeta aktivt och förebyggande för att lärmiljön ska vara anpassad för att 
möta olikheter.

 ● identifiera, analysera och undanröja hinder som orsakar svårigheter i lär-
miljön.

 ● i samverkan med lärare utreda elevens behov av särskilt stöd och vid behov 
göra kompletterade utredningar på skol, grupp och individnivå. 

 ● utreda läs och skrivsvårigheter samt matematiksvårigheter.

 ● implementera metoder och arbetssätt som främjar elevers utveckling mot 
målen.

 ● bidra med kontakt med andra stödfunktioner.

 ● samverka med vårdnadshavare för de barn och elever som är i behov av 
särskilt stöd, kring lärande och utveckling.

 ● bistå i arbetet med eller utarbeta åtgärdsprogram tillsammans med lärare. 

 ● samverka med berörda medarbetare vid exempelvis överlämningar mellan 
olika verksamheter, stadier och skolor.

 ● ge rådgivning och handledning i pedagogiska frågor till arbetslag/pedago-
ger.

Specialpedagogiska kompetensen

Specialpedagog
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Specialläraren inriktar sitt arbete med enskilda elever eller mindre grupper.

Det innebär att specialläraren ska:

 ● ta initiativ till, analysera och medverka i förebyggande arbete och bidra till 
att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer för elever och grup-
per.

 ● vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare till arbetslag/lärare i frå-
gor rörande specialundervisning.

 ● genomföra pedagogiska utredningar och göra analyser i lärmiljöer där 
eleven får sin undervisning samt utforma ett individanpassat arbetssätt för 
elever i behov av särskilt stöd.

 ● utreda läs- och skrivsvårigheter samt matematiksvårigheter.

 ● bistå i arbetet med eller utarbeta åtgärdsprogram tillsammans med lärare.

 ● samverka med vårdnadshavare för de elever som är i behov av särskilt stöd, 
kring lärande och utveckling.

Uppdraget för specialpedagog respektive speciallärare kan variera och utfor-
mas av behovet på respektive enhet.

Speciallärare
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Skolsköterskan ska:

 ● arbeta utifrån ett helhetsperspektiv med ett förebyggande och hälsofräm-
jande synsätt och med hälsans betydelse för lärandet i fokus.

 ● verka för en god, såväl fysisk som psykosocial, arbetsmiljö för eleverna i 
skolan. 

 ● ge elever och föräldrar råd om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer 
som bidrar till hälsa/ohälsa. 

 ● fungera som stödperson och rådgivare inom hälso- och sjukvårdsfrågor.

 ● erbjuda hälsobesök/hälsosamtal till alla elever i förskoleklass, åk 2, åk 4, 
åk 6 och åk 8. 

 ● erbjuda vaccinationer enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet.

 ● samverka i ärenden med primärvård, landsting och socialtjänst utifrån det 
medicinska perspektivet.

Medicinska kompetensen

Skolsköterska / Skolläkare
Den legitimerade medicinska kompetensen består av skolsköterska och skolläkare. 
Deras  arbete styrs bl.a. av skollagen, hälso-sjukvårdslagen och socialstyrelsens före-
skrifter. Skolsköterskan och skolläkaren ska verka enligt vetenskap och beprövad er-
farenhet.
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Skolkuratorn: 

 ● har kunskap i bla. psykososocialt arbete, socialt förändringsarbete och ar-
betar utifrån ett helhetssyn på individ, grupp och organisationsnivå. 

 ● bidrar med ett socialt och psykosocialt perspektiv i utvecklingen av den 
pedagogiska verksamheten som en del av elevhälsans hälsofrämjande och 
förebyggande uppdrag.

 ● organiserar och genomför insatser på gruppnivå.

 ● erbjuder stöd/motivationssamtal med enskilda elever relaterade till skolsi-
tuationen.

 ● utreder och bedömer den sociala och psykosociala situationen för enskilda 
elever inför tex. elevernas mottagande i grund- och gymnasiesärskola.

 ● initierar och medverkar i anmälningar till socialtjänst.

Psykosociala kompetensen

Skolkurator
Skolkuratorn är socionom eller har en annan likvärdig utbildning och står för den psy-
kosociala kompetensen vilket omfattar kunskap i beteendevetenskap, samhällets stöd-
system med särskild inriktning på barn, ungdom och familj. 
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Psykologiska kompetensen

Skolpsykolog 

Den legitimerade psykologiska kompetensen omfattar: 

 ● kunskap om barns och ungdomars utveckling och förutsättningar för inlär-
ning och förändringsprocesser.

 ● kunskap om livskriser och deras samband med tidigare livserfarenheter. 

 ● kunskap om kommunikation och samspel mellan människor på grupp och 
organisationsnivå.

Legitimationen medför självständigt professionsansvar gällande insats, metod 
och arbetsinstrument.

Skolpsykologen:

 ● handleder personal och bidrar med konsultationer.

 ● gör psykologutredning/bedömning  på uppdrag med ett definierat syfte. 

 ● ska bidra med psykologisk kunskap för att främja en god elevhälsa.

 ● ger råd och stöd till föräldrar.
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Logopediska kompetensen
Den legitimerade logopediska kompetensen styrs både av skollagen och hälso- och 
sjukvårdslagen. 

Logopeden: 

 ● bidrar med språklig kompetens gällande den enskilda eleven för att ge ökad 
förståelse som leder till genomtänkta åtgärder, förhållningssätt, goda ut-
vecklingsmöjligheter och lärandemiljöer för elever i svårigheter.

 ● ger konsultation och handledning till personal i skolan om elevernas ut-
veckling av tal, språk och kommunikation samt hur det påverkar läs- och 
skrivinlärning. 

 ● arbetar förebyggande kring utveckling av språk, tal och kommunikation 
samt läsning och skrivning. 

 ● utreder och bedömer elevers förmåga inom tal, språk och kommunikation 
efter behov från skolan. 

 ● ger råd och stöd till föräldrar.

 ● ansvarar för kontakt med externa enheter

Central Specialpedagog

Den centrala specialpedagogen:

 ● arbetar övergripande för att utveckla det specialpedagogiska arbetet och att 
det hälsofrämjande och förebyggande arbetssättet utvecklas.

 ● bevakar och sprider aktuell forskning inom det specialpedagogiska fältet.

 ● bidrar tillsammans med rektorer och specialpedagoger till utveckling av det 
pedagogiska arbetet för att möta behoven hos alla barn och elever i verk-
samheten.

 ● är en kvalificerad samtalspartner i pedagogiska frågor till rektorer och 
medarbetare.

 ● bidrar med rådgivning, konsultation och handledning till lärare/arbetslag.

 ● bistår med specialpedagogiska utredningar där behov finns.
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Studievägledare
Studie- och yrkesvägledaren vägleder elever i framtidsplanering

Studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör motsvarande uppgifter, 
ska informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinrikt-
ningen och uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionsnedsättning, och 
vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande insatser.

Detta innebär att Studie- och yrkesvägledaren ska:

 ● ge eleverna vägledningssamtal, enskilt eller i grupp, som syftar till framtids-
planering.

 ● ge eleverna information och vägledning gällande kursval, studieval och yrkes-
val med syfte att belysa konsekvenser samt bidra till fler genomtänkta val.

 ● samverka med rektor och lärare i studie- och yrkesvägledning i utbildningen.

Arbetsgång för enskilda elevärenden i skolan
Om en elev riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskapskraven eller de kravni-
våer som gäller, eller uppvisar andra svårigheter, ska eleven skyndsamt ges stöd i form 
av extra anpassningar i det ordinarie arbetet i verksamheterna. Samtidigt kan lärar-
na/arbetslaget göra en kartläggning som syftar till att öka förståelsen av styrkor och 
svårigheter i relation till elevens kunskaper.

Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som normalt är 
möjlig att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie 
undervisningen.

Om en elev efter en tid med denna stödinsats fortfarande inte utvecklas i riktning mot 
de kunskapskrav som minst ska uppnås, är det viktigt att de extra anpassningarna in-
tensifieras och anpassas ytterligare utifrån elevens behov.

Det måste inte fattas något formellt beslut om denna stödinsats.

Bestämmelserna om extra anpassningar gäller för elever i alla skolformer som berörs 
av de allmänna råden, samt för förskoleklassen och fritidshemmet. Skolans styrdoku-
ment  rekommenderar att stöd i form av extra anpassningar dokumenteras i elevens 
skriftliga utvecklingsplan i de årskurser där sådana finns (1-5). Årskurs 6-9 beslutar 
rektor hur dokumentation ska ske.

Är stödinsatsen trots detta inte tillräcklig gör lärare eller övrig skolpersonal en anmä-
lan av elevens eventuella behov av särskilt stöd till rektorn och elevhälsoteamet, som 
tillser att elevens behov skyndsamt utreds. 

Det är inte möjligt att ange någon tidsgräns för hur länge extra anpassningar ska ges 
innan en anmälan till rektorn görs om att en elev kan vara i behov av särskilt stöd. Tid-
punkten för detta måste avgöras i varje enskilt fall. 
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Särskilt stöd handlar, till skillnad från stöd i form av extra anpassningar, om insatser 
av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare och 
övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det är insatsernas 
omfattning eller varaktighet, eller både omfattningen och varaktigheten, som skiljer 
särskilt stöd från det stöd som ges i form av extra anpassningar.

Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd ska rektorn fatta beslut om 
att ett åtgärdsprogram ska upprättas. Beslut om åtgärdsprogram kan delegeras av rek-
tor. Om beslut gäller särskilt stöd i annan elevgrupp eller i form av anpassad studiegång 
kan rektor inte delegera beslut. Om utredningen å andra sidan visar att eleven inte är 
i behov av särskilt stöd fattar rektorn beslut om att inte upprätta ett åtgärdsprogram. 

Båda dessa beslut kan överklagas av vårdnadshavare liksom åtgärdsprogrammets 
innehåll. Besluten ska därför förses med besvärshänvisning.

Kontinuerlig utvärdering ska ske. Ett åtgärdsprogram berör inte bara den enskilde 
eleven utan skolan som helhet. Den som utarbetar ett åtgärdsprogram bör utgå från 
den pedagogiska bedömningen av elevens behov av särskilt stöd som har gjorts i ut-
redningen och utforma konkreta och utväderingsbara åtgärder för arbetet med det sär-
skilda stödet samt ange vem som ansvarar för vilka åtgärder.

 Åtgärdsprogrammet, som upprättas efter rektors beslut, är offentlig handling men kan 
sekretessbeläggas i vissa delar.
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Bedömning av elevhälsan
Behövs vidare bedömning av elevhälsan?  
Rektor tar med sig frågan till EHT, ev. bjuds läraren/arbetslaget in. 

Läraren beskriver sin elev för elevhälsoteamet och där diskuteras förslag på hur man 
kan börja arbeta eller hur struktur och organisation runt eleven kan säkras. 

Diskussion på EHT, sedan beslutar rektor att elevhälsan ska utreda/kartlägga behovet 
av stöd. Återkoppling sker till ansvarig lärare. 

Elev och vårdnadshavare ska vara informerade och delaktiga. Samtycke begärs för 
samarbete inom elevhälsan samt för återkoppling till rektor. 

Elevhälsoteamet har i uppgift att utreda vad varje elev har för behov i sin lärsituation, 
om och när det uppstår en svårighet i inlärningen eller skolsituationen. Det gäller att 
alla funktioner i elevhälsans team kan bidra med olika perspektiv på elevens förutsätt-
ningar att lära och att alla frågor och åtgärder ska leda till förbättringar för eleven. Det 
kan tex. innebära en observation i klassrummet, utvidgad pedagogisk kartläggning. 
Eleven ska följas upp vid behov eller kontinuerligt  för att utvärdera om arbetet har 
givit önskat resultat. 

Att utreda inom elevhälsan innebär inte att sätta en medicinsk eller psykiatrisk di-
agnos, utan mer beskriva i en pedagogisk utredning vilka styrkor och svårigheter en 
elev har i den pedagogiska miljön och i vilka situationer svårigheter yttrar sig. Den 
utredningen ska leda till förslag på adekvata anpassningar i undervisningen och god 
planering för att eleven ska lyckas med sina studier. Mycket av arbetet ska även handla 
om att systematiskt förebygga misslyckanden och undanröja de risksituationer elever 
kan hamna i på grund av sina förutsättningar och utmaningar. 

Nedan följer ett exempel på en förenklad modell över ärendegången som kan använ-
das:

Om det framkommer att en 
elev trots extra anpassningar kan  
komma vara behov av särskilt 
stöd eller om eleven uppvisar an-
dra svårigheter i sin skolsituation, 
meddelas rektor/EHT

Samtycke begärs av vård-
nadshavare för samarbete 
inom elevhälsan samt för 
återkoppling till rektor

Start på ärendet ska ske skynd-
samt, med uppföljning och tidsan-
givelse på EHT. Samordning av 
olika insatser görs också på EHT

Diskussion på EHT 
om vem eller vilka i 
teamet som ska göra 
vad

All dokumentation 
av årendet sker i 
PMO Elev-akt. 
Eleven ska vara in-
lagd som elevärende.

När utredningen/arna är klara samråder 
teamet och delger därefter bedömningen 
vårdnadshavare och berörd personal.

Beslut på EHT om ÅP eller 
andra insatser tillsammans 
med mentor.

Återkoppling till arbetslaget

Eventuell extern remiss 
skickas efter samråd och del-
givande. Kontinuerlig uppfölj-
ning tills ärendet avslutas.
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Skolverkets allmänna råd
PDF - Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Eleven ges den ledning 
och stimulans som alla 

elever ska få i den ordina-
rie undervisningen.

Eleven ges extra an-
passningar, eller den 
ledning och stimulans 
som alla elever ska få i 
den ordinarie undervis-

ningen.

Arbetet med åtgärds-
programmet genom-

förs, följs upp och 
utvärderas.

Åtgärdsprogrammet 
avslutas.

Nytt åtgärdsprogram 
utarbetas.

Arbetet med åtgärdspro-
grammet genomförs, följs 

upp och utvärderas.

Utredningen visar att eleven 
är i behov av särskilt stöd.
Åtgärdsprogram utarbetas.

En utredning av elevens 
eventuella behov av sär-

skilt stöd görs.

Elevens behov av stöd tillgo-
doses genom extra anpass-

ningar.

Personalen uppmärksammar att 
en elev riskerar att inte utveck-
las i riktning mot kunskapsmå-
len i läroplanen eller mot att nå 
de kunskapskrav som minst ska 

uppnås.

Stödet är inte tillräckligt. En utred-
ning av elevens eventuella behov 

av särskilt stöd behövs.

Modell över arbetsgången med stödinsatser

https://www.skolverket.se/portletresource/4.6bfaca41169863e6a65d9f5/12.6bfaca41169863e6a65d9fe?file=3299
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Sekretess
För verksamheten i förskola och skola gäller bestämmelserna i Offentlighets- och se-
kretesslagen. Varje profession inom barn- och elevhälsan ansvarar för att iaktta gällan-
de sekretess samt känna till de möjligheter som finns att utbyta nödvändig information 
inom ramen för elevhälsoarbetet. Sekretessen är inte bara till skydd för uppgifter som 
rör eleven utan också för hennes/hans anhöriga dvs. i första hand vårdnadshavare och 
syskon. 

Förskolans personal har stark sekretess. Detta innebär att det krävs samtycke från 
vårdnadshavarna för att få överföra information till skolans personal. 

För de medicinska insatserna i elevhälsan (EMI) gäller samma sekretessregler som för 
övrig hälso- och sjukvård, eftersom de medicinska insatserna är en egen verksamhets-
gren inom skolan. Detta innebär att det krävs samtycke från vårdnadshavarna för att 
få överföra information till övriga i elevhälsan om det inte är uppenbart att en elev kan 
fara illa om inte information ges. 

För specialpedagoger, psykologer och kuratorer i elevhälsan gäller stark sekretess, dvs. 
sekretess är huvudregeln och uppgifter får bara föras vidare om det står klart att detta 
kan ske utan men för den enskilde. Specialpedagoger, psykologer och kuratorer har 
ingen sekretess gentemot rektor eller lärare som är berörda av ärendet, eftersom de 
tillhör samma verksamhetsgren. OBS! Den som tar emot information från en professi-
on måste vara medveten om att informationen har samma sekretess som uppgiftsläm-
naren. 

Rektorer och lärare har svag sekretess, vilket innebär att huvudregeln är att uppgiften 
är offentlig men ska sekretessbeläggas om man kan anta att den enskilde lider men av 
att uppgiften röjs. 

Individuella utvecklingsplaner liksom åtgärdsprogram är allmänna handlingar, där 
huvudregeln är offentlighet. En individuell utvecklingsplan ska inte innehålla uppgif-
ter av integritetskänslig karaktär. Dock kan vissa partier i åtgärdsprogrammet sekre-
tessbeläggas med hänsyn till den enskildes integritet. Utredningen/kartläggningen 
som föregår ett åtgärdsprogram/en handlingsplan bör bevaras skild från åtgärdspro-
grammet/handlingsplanen som räknas som en allmän handling. Observera att uppgif-
terna i en utredning ofta omfattas av sekretess. Ett skriftligt omdöme om en elev, där 
såväl uppgifter om studieresultat som elevens sociala utveckling ingår, kan innehålla 
både offentliga och hemliga uppgifter. Utlämnande av allmänna handlingar ska alltid 
föregås av en menbedömning. 
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Dokumentation
Samtliga kompetenser inom elevhälsan ska dokumentera sitt arbete, utifrån de regler 
som gäller för varje yrkeskompetens. All personal i den centrala och lokala elevhälsan 
dokumenterar arbetet i det digitala journalsystemet PMO.

Rektor, kurator och specialpedagog inom elevhälsan kan föra anteckningar i respekti-
ve professionsakt samt i elevakt. Skolsköterska och skolläkare skriver i den medicinska 
journalen, psykologen i psykologjournalen och logopeden i logopedjournalen

När ett ärende lyfts i elevhälsoteamet dokumenteras det alltid i elevakten i PMO.

Enheten följer GDPR:s riktlinjer. 

Överlämningsrutiner
Skolan är skyldig att överlämna sådana uppgifter som behövs för att underlätta över-
gången för eleven. Vilka uppgifter som är relevanta att överlämna är i hög grad bero-
ende av elevens studiesituation och av när under skoltiden övergången sker. Skyldig-
heten gäller när en elev byter skolenhet eller skolform.

Det är elevens behov som ska styra om skolan ska göra en överlämning. Elevens behov 
bör också styra vilka uppgifter som överlämnas till den nya skolenheten. När det gäller 
elever som behöver stöd är det i princip alltid angeläget att skolan lämnar över infor-
mation. Då blir det lättare för elevens nya skolenhet att sätta in stödåtgärder redan i 
början av elevens fortsatta utbildning.

Det är den skola som eleven lämnar som bedömer vilka uppgifter som kommer under-
lätta elevens fortsatta skolgång.

(Skollagen Kapitel 3 § j12)

Frånvaro
Här ska handlingsplanen för frånvaro läggas in

Kränkande behandling
På varje enhet ska det finnas en plan mot diskriminering och kränkande behandling, 
som revideras vid läsårsstart.
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Egenvård
Västra Götalandsregionen och alla kommuner i Västra Götaland har en gemensam 
egenvårdsrutin. Rutinen gäller bedömning av om en ordinerad hälso- och sjukvård-
såtgärd kan utföras av patienten själv, förälder eller annan lämplig person som egen-
vård. Den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal som bedömer och fattar beslut 
om egenvård ska planera vården tillsammans med involverade aktörer. Behov av att 
utföra ordinationen kan finnas i ordinärt och särskilt boende, vid korttidsvistelse, dag-
lig verksamhet och förskola/ skola.

Egenvårdsrutin:

Egenvård

Särskolans mottagningsteam
Kommunen är enligt skollagen skyldig att erbjuda elever som uppfyller kriterierna för 
diagnos intellektuell funktionsnedsättning att läsa inom grundsärskolans och gymna-
siesärskolans ramar och kursplan. När man misstänker att en elev tillhör särskolans 
målgrupp, bör en utredning om målgruppstillhörighet initieras.

För att säkerställa att mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan sker enligt 
skollagen och Skolverkets allmänna råd om mottagande i grundsärskolan (SKOLFS 
2018:251), finns ett mottagningsteam. 

Särskolans mottagningsteam består av enhetschef för CEH, specialpedagog, psykolog, 
skolsköterska och kurator.

Mottagningsteamet träffas regelbundet för att gå igenom inkomna utredningar/ansök-
ningar och se till att de är kompletta. Varje profession i mottagnings-teamet ansvarar 
för att granska den del av utredningen som berör just dennes professionsområde, för 
att se om den uppfyller kriterierna för mottagningsteamets bedömningsgrunder samt 
att utredningen håller tillräcklig kvalitét.

Mottagningsteamets uppgift är även att bevaka gällande lagstiftning kring utredning 
och mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan, samt utifrån gällande lag-
stiftning ta fram kommunövergripande riktlinjer och rutiner för utredning och mot-
tagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Denna elevhälsoplan gäller under perioden 2019-2022

http://www.vardsamverkan.se/samverkanteman/hjalpmedel--lakemedel/egenvardsrutin/

	Inledning
	Styrdokument, allmänna råd och vägledningar
	Elevhälsans mål och syfte
	Rektor
	Läraren
	Specialpedagogiska kompetensen
	Specialpedagog

	Specialläraren
	Medicinska kompetensen
	Skolsköterska / Skolläkare

	Psykosociala kompetensen
	Skolkurator

	Psykologiska kompetensen
	Skolpsykolog 

	Logopediska kompetensen
	Central Specialpedagog
	Studievägledare
	Arbetsgång för enskilda elevärenden i skolan
	Bedömning av elevhälsan
	Skolverkets allmänna råd
	Sekretess
	Dokumentation
	Överlämningsrutiner
	Frånvaro
	Kränkande behandling
	Egenvård
	Särskolans mottagningsteam

