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Elevhälsan i skollagen 

 
 

Bakgrund 
 
I och med den nya skollagen (2010:800) samlades skolhälsovården, den 
särskilda elevvården och de specialpedagogiska insatserna i en samlad elevhälsa. 

Elevhälsan är en verksamhet som omfattar medicinska, psykologiska, 
psykosociala och specialpedagogiska insatser. I elevhälsan behöver de olika 

insatserna samverka. Genom samverkan ökar möjligheterna att tidigt upptäcka 
elever i behov av stöd. Förutsättningar skapas för att ge den enskilda eleven 
möjligheter att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål utifrån 

sina egna förutsättningar. Elevhälsans olika professioner kan genom sina 
kompetenser skapa kartläggningar, analyser och bedömningar av elevers behov 

av särskilt stöd. I EduLexUs koncern finns en samlad elevhälsa. 
 

Styrdokument 

 
Skolverksamheten styrs i stor utsträckning av skollag, förordningar och allmänna 

råd, där barnkonventionens artiklar är utgångspunkt för hur skolans uppdrag 
formulerats. I planering av verksamheten sätts alltid elevperspektivet i fokus.  
 

 
Aktuella styrdokument för Elevhälsan 

 

 FN:s Barnkonvention 1989  

 Salamancadeklarationen 1994 

 Skollag 2010:800, skolförordningar, och författningar  

 Läroplanen (Lgr 11 reviderad 2019) 

 Vägledning för elevhälsan 2016 

 Socialtjänstlagen (2001:453) § 14  

 Offentlighets och sekretesslag (SFS 2009:400)  
 

 
 

Elevhälsans uppdrag och mål 

 
En viktig förutsättning för att klara skolan, är en god hälsa. Målet för elevhälsan 

är att skapa en positiv lärande miljö1 och likvärdig utbildning för alla elever.2 
Ledorden för elevhälsans arbete är hälsofrämjande och förebyggande.   

Elevhälsan ska även stödja elevens utveckling mot utbildningens kunskapskrav.3 
Genom elevhälsans uppdrag sätts sambandet mellan lärande och hälsa i fokus 
och elevhälsan knyts därmed närmare skolans uppdrag.   

                                                           
1 Prop. 2009/10:165 s. 276-278. 
2 1 kap. 8-9 § Skollagen. 
3 2 kap. 25§ Skollagen och Prop. 2009/10:165, s. 656-657. 
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Elevhälsan inom EduLexUs 

(Karlskrona Montessorifriskola och Bastasjö Friskola) 

 

I elevhälsoteamet ingår läsåret 2020/2021 
Rektor KMF  Malin Lundström 
Rektor BAF  Annika Lundin 

Biträdande rektor  Karin Eiman Nilsson 
Skolsköterska Lena Areklätt (KMF+ BAF)                                

Skolcoach  Johanna Fagerberg   
Specialpedagog Frida Landehag (KMF) 
Specialpedagog Rianne Jeroense (BAF) 

Speciallärare Ulrika Nordgren (KMF) 
Skolläkare                   Jörgen Landehag 

 
 

Via kommunens stödteam finns tillgång till psykolog, logoped och 
specialpedagog. 
Begreppet ”tillgång till” är valt för att vara anpassat till koncernens skolors 

förutsättningar. Huvudmannen avgör hur mycket personal skolan ska ha och 
vilken kompetens som behövs utifrån lokala behov och förutsättningar. Den 

personal som finns för elevhälsans insatser ska ha adekvat utbildning, som 
svarar mot elevernas behov. 

Ansvarsfördelning/delegation 

Rektor är ansvarig för att alla elever får den hjälp de behöver för att öka 

möjligheten att nå kunskapskraven. 
Utifrån standardiserade tester samt varje lärares dagliga observation som görs i 

skolan, upptäcks eventuella särskilda behov hos eleven. 
När skolan befarar att en elev inte kommer att uppnå kunskapskraven, görs en 
pedagogisk kartläggning/utredning och vid behov skrivs åtgärdsprogram. Det är 

rektors ansvar att utredningar görs, att eventuellt åtgärdsprogram upprättas och 
att det sker en uppföljning. Dessa uppgifter delegerar rektor till 

specialpedagog/speciallärare. 
 

För elever som är i behov av extra stöd i form av resurs, har skolan möjlighet att 
ansöka om BSB-bidrag från Kunskapsförvaltningen. Rektor ansvarar för att söka 
detta bidrag. 

Externa samarbetsmöjligheter 

Karlskrona kommuns stödteam 
Barn/ och ungdomspsykiatrin 

Barnhabilitering 
Socialförvaltning/fältgrupp 
Funktionsstödsförvaltningen 

Barnkliniken, Blekingesjukhuset 
Specialpedagogiska skolmyndigheten 

Skolverket 
Första linjen, Region Blekinge 
Föräldrasupporten, Karlskrona kommun 
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Så här arbetar vi 

Elevhälsoteam (EHT) 

Elevhälsoteamet är en samverkan där tvärprofessionella kompetenser, såsom 

skolsköterska, specialpedagog och rektor har återkommande gemensamma 

möten. Rektor har det samordnande ansvaret. Elevhälsoteamet ger 

förutsättningar för en bred kartläggning, analys och bedömning av en elevs 

eventuella behov av särskilt stöd. Elevhälsoteamet finns även som ett kvalificerat 

samtalsstöd där pedagogerna ges tid för reflektion. 

 

Bedömningsmatris  
 

I samband med utvecklingssamtalet fyller undervisande lärare i en 
bedömningsmatris i InfoMentor som visar om eleven uppnår kunskapsmålen eller 
ej. Matrisen visar även i vilket ämne eleven har extra anpassningar eller särskilt 

stöd som innefattar ett åtgärdsprogram. Elevhälsoteamet granskar och 
analyserar bedömningsmatriserna. Eventuella åtgärdsförslag ges till berörda 

pedagoger. 
 
 

Klasskonferenser 
 

Under höstterminen hålls klasskonferenser och mitterminskonferens under 
våren. På klasskonferensen deltar berörd pedagog, rektor, skolsköterska och 
specialpedagog.  

Protokoll skrivs och rektor ansvarar för att protokollet arkiveras säkert. Vid 
nästkommande klasskonferens tas protokollet med för genomgång. 

På mötet lyfts den allmänna situationen i klassen och därefter varje enskild elev. 
Behovet av eventuell pedagogisk utredning eller åtgärdsprogram antecknas. 
 

Tester  
 

Pedagogerna gör ett antal olika tester i ämnena matematik, svenska och 
engelska för att kartlägga eleverna. De flest av testerna genomförs av 
pedagogerna, något test av specialpedagogen. Specialpedagog ansvarar för 

rättning och sammanställning samt att återkopplar till ansvarig pedagog. Låga 
resultat analyseras och eventuellt genomförs en pedagogisk 

kartläggning/utredning för att se hur skolan på bästa sätt kan stödja elevens 
fortsatta kunskapsutveckling. 
Varje elev har en egen kunskapsprofil i svenska, matematik och engelska där alla 

resultat fylls i. Detta ger en bra och tydlig bild över varje elevs resultat.  
De förvaras digitalt. 
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Pedagogisk utredning/Åtgärdsprogram 

 
Om pedagogerna befarar att en elev inte kommer att uppnå kunskapskraven, 

ansvarar pedagogerna för att extra anpassningar sätts in. Detta kan ske i 
samråd med specialpedagogen. De EA dokumenteras i elevens IUP och 
utvärderas. Kvarstår oro kring elevens kunskapsutveckling ska EA intensifieras. 

Visar det sig att dessa insatser är otillräckliga informeras rektor och 
specialpedagogen. Specialpedagogen påbörjar då en kartläggning och utifrån den 

skrivs en pedagogisk utredning. Den ligger sedan till grund för om ett ÅP ska 
upprättas eller ej. Utredningen ska diskuteras på elevhälsoteamsmöte. 
Åtgärdsprogram beskriver elevens behov av särskilt stöd i olika lärmiljöer, samt 

vilka insatser som sätts in. 
 

Svårigheter med elev eller elevgrupp 

Om arbetslaget inte kan hitta en lösning, när det är svårigheter med elev eller 

elevgrupp, kontaktas rektor. I dessa fall ska ärendet lyftas till elevhälsoteamet 
för råd och stöd. Ansvarig mentor informerar vårdnadshavare. 

 
Samarbete med elevens vårdnadshavare 
 

Skolan och vårdnadshavare har ett gemensamt ansvar för elevens skolgång och 
för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för utveckling och lärande. 

Grunden i samarbetet med vårdnadshavarna, är att utveckla en god 
kommunikation och därmed skapa en tillitsfull relation.  
 

Överlämnandekonferens 
 

I början/slutet av ett nytt läsår eller vid pedagogbyte har berörda pedagoger och 
specialpedagogen en överlämning till varandra av berörda elever.  

Viktig information gällande eleverna samt pedagogiska utredningar och 
åtgärdsprogram lyfts i detta forum.  
 

Betygskonferens 
 

Betygskonferens kommer att hållas två gånger om året för år 6, november och 
maj. Alla undervisande pedagoger ska delta. 
 

 
 

Beslutsärenden 
 
 Rektor beslutar om följande: 

 
- Anpassad studiegång  - Befrielse från undervisning 

- Avstängning   - Ledighet längre än tre dagar 
- Placering i liten grupp  - Anpassning lokaler/investeringar 
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Sekretess inom elevhälsan enligt offentlighets/och sekretesslagen 

 
För elevhälsan gäller stark sekretess för uppgifter om en elevs personliga 

förhållanden inom de psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 
insatserna.4 I samband med att elevhälsan infördes ändrades offentlighets- och 
sekretesslagen så att även den specialpedagogiska insatsen omfattas av de 

strängare sekretessreglerna.5 För skolläkare och skolsköterskor gäller samma 
sekretess som för annan hälso- och sjukvårdspersonal.6 Detta innebär att det 

finns en sekretessgräns gentemot övrig skolpersonal. Uppgifter om en enskild 
elev får dock lämnas från elevhälsans medicinska insatser till rektorn, någon 
annan inom elevhälsan eller en särskild elevstödjande verksamhet inom samma 

myndighet, om det krävs för att eleven ska få nödvändigt stöd.7 Bestämmelsen 
ska dock tillämpas restriktivt och i första hand ska samtycke inhämtas (se 

nedan). I de sällsynta undantagsfall som bestämmelsen är avsedd för måste 
elevens rätt till utbildning och behov av särskilt stöd kunna ges företräde framför 

skyddet för elevens integritet som patient. Uppgifter får bara lämnas till den 
personal som måste känna till dem för att eleven ska kunna ges nödvändigt 
stöd.8 

 
 

Samtycke  

 

Inom elevhälsan ska man i första hand alltid sträva efter att arbeta med 

samtycke utifrån deltagande parter. Ett samtycke kan vara både skriftligt och 

muntligt.9 

 

                                                           
4 23 kap. 2§ tredje stycket offentlighets- och sekretesslagen. 
5 23 kap. 2§ tredje stycket offentlighets- och sekretesslagen. 
6 Prop. 2009/10:165 s. 949. 
7 25 kap. 1§ offentlighets- och sekretesslagen. 
8 Prop. 2009/10:165 s. 615. 
9 Vägledning för elevhälsan s. 74-75 
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Om ett barn far illa  

Arbetsgång på skolan: 

 

1. När en anställd befarar att en elev far illa, ska den skyndsamt informera 
rektor.  

 
2. Elevhälsoteamet träffas snarast för att göra en sambedömning. 

 

3. På vår skola står rektor för anmälan, men pedagog kan välja att stå med 
som medanmälare. Anmälan görs utifrån de riktlinjer som finns beskrivna 

nedan. 
 

Inom Edulexuskoncernen följer vi de riktlinjer som Karlskrona Kommun 

anger. 

Karlskrona Kommuns riktlinjer:  

 

Om jag befarar att ett barn far illa 

Om du är orolig för ett barn eller ungdom och vill anmäla detta till Socialtjänsten 

kan du kontakta Familjestöds mottagningstelefon. Det går även att göra en 
anmälan skriftligen, per brev, e-post eller fax. Sådana inkomna anmälningar 
hanteras endast på vardagar under kontorstid. Tänk på att om du gör en 

anmälan med e-post är du inte anonym. Akuta anmälningar kan endast ske via 
telefon.  

 
Du behöver inte ha tydliga bevis eller bekräftade uppgifter för att kontakta 
socialtjänsten och förmedla din oro. Det är socialtjänstens uppgift att avgöra 

allvaret och ta beslut om ärendet ska utredas vidare. 
Om du inte riktigt vet vad du skall göra, kan du kontakta Familjestöd och 

rådfråga en socialsekreterare. Det är viktigt att du i detta läge inte uppger 
barnets eller familjens namn. Då kan vi bli skyldiga att ingripa trots att du 
inte är införstådd med detta. 

Du har möjlighet att vara anonym. Vill du vara anonym är det viktigt att du inte 
säger vad du heter eller var du ringer ifrån. Fundera noga på varför du vill vara 

anonym. För den berörda familjen kan det vara betydelsefullt att veta var 
uppgifterna kommer ifrån. Det underlättar också socialtjänstens arbete och 

fortsatta kontakt med familjen om det är känt vem som lämnat uppgifter. 
Vi har alla ett ansvar för att barn och ungdomar inte ska fara illa. I 
socialtjänstlagen finns en uppmaning till var och en, till exempel grannar, 

idrottsledare, släktingar, kamraters föräldrar, att förmedla sin oro till 
socialtjänsten om man på något sätt misstänker att ett barn inte får tillräcklig 

omsorg. Det är en av socialtjänstens viktigaste och mest angelägna uppgifter att 
ge stöd och skydd till de barn vars föräldrar i en viss situation inte förstår eller 
förmår ta fullt ansvar. 

Socialtjänstens stöd till barn, ungdomar och familjer bygger på frivillighet och 
utformas med respekt för vad familjen själv vill. Det är endast i de allvarligaste 

fallen som socialtjänsten behöver ingripa mot föräldrarnas eller ungdomens egen 
vilja. 
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Myndigheters anmälningsskyldighet 

Det är viktigt att komma ihåg att enbart misstanken om att ett barn kan behöva 
stöd och hjälp ska anmälas. Om du känner dig osäker inför ett beslut om att 

anmäla kan du ringa mottagningsenheten och konsultera med en 
socialsekreterare. Tänk på att inte uppge barnets eller familjens namn om 

du inte bestämt dig för att göra en anmälan. 

Att göra en anmälan 

Att göra en anmälan kan vara ett svårt beslut. Det finns alltid risk att förlora 
föräldrarnas, barnets eller ungdomens förtroende i en sådan situation, men det 
finns också olika sätt att förebygga detta. Det är viktigt med öppenhet. 

Informera vårdnadshavarna eller ungdomen om att du tänker göra en anmälan 

och berätta varför.  

OBS om misstanken gäller sexuella övergrepp eller allvarlig misshandel 
inom familjen så ska föräldrarna inte kontaktas före anmälan görs. 
För dig som anmäler är det viktigt att komma ihåg att socialtjänstens arbete 

bygger på frivillighet och att familjen har möjlighet att tacka nej till de insatser 
som socialtjänsten erbjuder. Det är endast i mycket allvarliga fall som 
tvångsåtgärder blir aktuella. 

Om du undrar vad som händer kring ett barn efter anmälan kan du kontakta 
socialsekreteraren. 

Om det inte är möjligt av sekretesskäl att ge information, så får du veta det. 
 
Tveka inte att göra en anmälan om det behövs. 

o Karlskrona kommun 

o Socialförvaltningen, avd. för barn och unga 
o 371 45 Karlskrona 

o Besöksadress: Hillerödsvägen 35 
o Telefon: 0455-30 43 09 

                   socialforvaltningen@karlskrona.se  

                   För mer information: 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-6-20 

 
 

 

 
Telefontider: 

 måndag till fredag kl.09.00 - 16.00. Lunchstängt kl.12.00 - 13.00. 

Efter kontorstid 
 

Ring den gemensamma socialjouren, sydostjouren 020-453900. 

 
 
              

 

  

mailto:socialforvaltningen@karlskrona.se
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-6-20
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Elevhälsan på Bastasjö Friskola 

 

Vi på Bastasjö Friskola arbetar för en så god kunskapsutveckling som möjligt för 

våra elever genom att arbeta hälsofrämjande och planera elevhälsans 

verksamhet utifrån framgångsfaktorer. Forskning10 påvisar att förtroendefulla 

relationer samt en verksamhet som utgår från elevernas behov främjar elevers 

välmående. Därför strävar vi efter ett gemensamt förhållningssätt som grundar 

sig i skolans värdegrund. Struktur, väl förberedd miljö, arbetsro, välplanerade 

lektioner, ett tydligt ledarskap hos pedagogen och stor omtanke om varje elev är 

viktigt för oss. Vi vill även verka för goda relationer med vårdnadshavare. Att 

skapa ett gott förtroende mellan skola och vårdnadshavare främjar elevens 

framgång i skolan. 

Hög skolnärvaro är både en framgångs och skyddsfaktor för den enskilde eleven, 

där samarbete med vårdnadshavare är en förutsättning. 

 

 

 

Mål för läsåret 2020/2021 

 

EHT vill utveckla det förebyggande arbetet på skolan genom att: 

 

 Fortsätta med klassrums-observationer för att förbättra 

och utveckla lärmiljö och pedagogens arbete i 
klassrummet. Observationer genomförs på onsdagar, 

och i anslutning till dagens EHT-möte så gås 
observationen igenom. Samma eftermiddag bjuds 
berörd pedagog in för att få ta del av observationerna. 

Alla observationer blir schemalagda under läsåret. 
 

 

 

 
 Att delta i SPSM nätbaserade kurs ”Att höja skolans 

elevhälsokompetens-ett processarbete för likvärdig 

utbildning” som sträcker sig över läsåret med start 1/9-2020 
och avslutas 16/8-2021. 

 
 

 

                  
 

                                                           
10 Elevhälsan-Framgångsfaktorer för ett förebyggande och hälsofrämjande arbete  
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 Årsplan för elevhälsoteamet 
 
Januari Planering inför de nationella proven.   

                      Visa och gå igenom bedömningsmatrisen inför kommande termin. 
  

Februari Fortsatt planering inför de nationella proven. 

 

Mars Mitterminskonferens 

                      Analys av bedömingsmatriser och återkoppling till 

arbetslagen(innan mitterminskonf) 

                       Påminna pedagogerna om avstämning gällande EA 

April   

  Boka in en heldag med elevhälsoteamet (maj-juni). 
                      Tester och diagnoser genomförs. 
 

Maj                 Utvärdering samt revidering av elevhälsoplanen (heldag). 
                       Betygskonferens år 6 

                       F-klass och år 3 fyller i bedömingsmatrisen efter utv. samtal 
                       Påbörja omdömesskrivning 

 
Juni Omdömesskrivning klar 
 Utvärdera/redovisa/analysera nationella prov. 

                      Eventuell överlämning 

Juli  

 
Augusti Analys av bedömningsmatriser och återkoppling till arbetslagen. 

 Information från EHT om barn med särskilda behov. 
                      Överlämnandekonferenser 
 Planering av muntliga NP år 6 

 
 

September Presentera elevhälsans verksamhetsplan och visa        
bedömingsmatrisen för övrig personal 

 Tester och diagnoser genomförs i klasserna. 
                      Efter genomförda utv. samtal fylls bedömningsmatrisen i av 
ansvarig pedagog 

                       Analys av bedömingsmatriser och återkoppling till arbetslagen 
(innan höstlovet) 

 
 
Oktober  Klasskonferenser  

   
 

November Betygskonferens år 6                
 
December   
 


