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Inledning 

Elevhälsan ska i första hand jobba främjande och förebyggande och i andra 

hand åtgärdande. Grums kommun har som mål att proportionerna över tid 

ska vara 80 procent främjande och förebyggande och 20 procent åtgärdande. 

Elevhälsan utgör också en viktig del av det skyddsnät som ska fånga upp och 

hjälpa barn och ungdomar i behov av stöd/särskilt stöd. 

Elevhälsan har en central roll i skolans arbete. Målsättningen för elevhälsan 

är att vi tillsammans inom skolan, i ord och handling, skapar förutsättningar 

för att alla elever ska ha möjlighet att utvecklas positivt utifrån egna 

förutsättningar och behov, såväl kognitivt, fysiskt, psykiskt och socialt. Det 

är allas ansvar att vara uppmärksam på att elever mår bra och inte far illa. 

I elevhälsoarbetet arbetar vi utifrån en grundsyn, som betonar varje 

människas inneboende kraft att växa och utvecklas. Elevens utveckling i 

skolan är beroende av samspelet mellan lärare, vårdnadshavare, andra vuxna 

och kamrater. Vi strävar mot att möta varje elev utifrån individens 

förutsättningar och behov i det dagliga skolarbetet. 

  

Elevhälsoplanen är gemensam för samtliga av de kommunala grundskolorna 

i Grums kommun. Utöver denna plan upprättar varje skola en för området 

specifik elevhälsoplan. För att samtlig personal ska få kännedom och 

kunskap om denna elevhälsoplan så kommuniceras den vid terminsstart av 

skolledning och elevhälsa. Elevhälsoplanerna är en del av det systematiska 

kvalitetsarbetet och ska revideras årligen.   
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Uppdrag och ansvar 

Skolans uppdrag 

Skolans uppdrag är att i enlighet med gällande styrdokument främja lärande 

där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. 

Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga 

utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer 

och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och 

generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att 

överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – 

från en generation till nästa. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras 

ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i 

samarbete med hemmen. ( Lgr11) 

Huvudmannen ansvarar för 

Huvudmannens ansvar är att ge rektorerna förutsättningar att hantera det 

statliga uppdraget, genom att besluta i ärenden som exempelvis: 

 vision och mål 

 organisation 

 budget och resursfördelning 

 policys och riktlinjer  

Rektor ansvarar för 

 att undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att 

eleverna får den ledning och stimulans, de extra anpassningar eller 

det särskilda stöd samt den hjälp de behöver,  
 att resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den 

kartläggning och analys av elevernas utveckling som lärare, elevhälsa 

och rektor gör. 

 Läraren ska 

 stimulera, handleda och anpassa undervisningen för alla elever, 
 tydligt uppmärksamma och anmäla till rektor elever i behov av stöd. 

  

Alla som arbetar i skolan ska 

 bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling 

och hälsa, 
 uppmärksamma och stödja elever i behov av stöd, 
 samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och 

lärande. 

Elevhälsans uppdrag 

Elevhälsans generellt riktade uppdrag 

 främja elevers lärande, utveckling och hälsa 
 förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter 
 bidra till att skapa miljöer som främjar lärande och utveckling och 

hälsa 
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 arbeta för en god tillgänglighet, där tillgänglighet är förutsättningar 

som krävs för att alla barn och elever ska kunna vara delaktiga i en 

inkluderande skolverksamhet. 

Elevhälsans individuellt riktade arbete 

 bidra till att varje enskild elev ges förutsättning att utvecklas så långt 

som möjligt enligt utbildningens mål 
 undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa 
 uppmärksamma och utreda orsaker till inlärningsproblem 
 uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa 
 samverka kring åtgärder och anpassningar för den enskilde eleven i 

behov av särskilt stöd  
 samverka kring det elevstödjande arbetet på grupp och skolnivå 

 främja elevers skolnärvaro och deltagande samt följa upp frånvaro. 

 

Elevhälsoteamets uppdrag   

Elevhälsoteamet (EHT) 

Elevhälsoteamet (EHT) ska arbeta främst hälsofrämjande och förebygga 

ohälsa samt delta i det åtgärdande arbetet. 

EHT består av rektor, biträdande rektorer, skolsköterska, skolkurator, studie-

och yrkesvägledare (endast åk 4-9) samt specialpedagog, speciallärare, 

skolpsykolog och skolläkare. 

 

Vid vissa tillfällen är elevhälsan utökad med personal från socialtjänsten.   

Kartläggning och bedömning 

 bedömning av medicinska, psykosociala, neurologiska och 

pedagogiska svårigheter, för eventuella vidare åtgärder, t ex remisser 

till extern vårdgivare, tester, psykosociala utredningar, 
 kartläggningar av elevernas förmågor, 
 klass-, grupp- och elevobservationer, 
 betygsbevakning, 
 närvarobevakning 
 informationsinhämtande/mottagande av elever som börjar på skolan 

under pågående termin. 
  

Rådgivning 

 handledning till elever och personal på individ- och gruppnivå 
 rådgivning för föräldrar, 
 förslag angående anpassningar, hjälpmedel, miljö och 

förhållningssätt för elever i behov av stöd/särskilt stöd, 
 stödsamtal, 
 information gällande studievägar. 
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Ansvarsfördelning inom elevhälsoteamet  

Rektors ansvar 

Rektor har det yttersta och övergripande ansvaret för elevhälsan på skolan. 

Det innebär att beslut om stödinsatser och åtgärdsprogram ytterst fattas av 

rektor. 

Om det genom uppgifter från skolans personal, elev, elevens vårdnadshavare 

eller på annat sätt framkommer till rektor att en elev kan ha behov av särskilt 

stöd, ska rektor se till att behovet skyndsamt utreds. Om utredningen visar att 

eleven behöver särskilt stöd, ska rektor fatta beslut om att åtgärdsprogram 

upprättas.  

 Specialpedagoger/speciallärares ansvar 

 Tillsammans med rektor ha det övergripande ansvaret för arbetet 

kring elever i behov av extra anpassningar och/eller särskilt stöd.  

 Utveckla kvaliteten i organisationen och bedriva utvecklingsarbete.  

 Arbeta handledande, vägledande, rådgivande och konsultativt. Därtill 

ska de initiera, planera, leda och utvärdera utvecklingsarbete inom 

det specialpedagogiska området. 

 Delta i uppföljning och utvärdering av den lokala skolans utveckling 

för att kunna möta behoven hos alla barn och elever.  

 Utifrån resultaten av de kontinuerliga diagnoserna i klassen kartlägga 

och analysera för att stärka det pedagogiska och elevhälsoarbetet. 

 Bistå mentor/arbetslag med information och utbildning kring 

kompensatoriska hjälpmedel som en del i arbetet med att förbättra 

studieförutsättningarna för eleverna. 

 Genomföra kontinuerliga utvärderingar och uppföljningar av de 

specialpedagogiska insatserna.   

 Tillsammans med mentor fortlöpande göra uppföljningar av 

elevernas lärande i främst läsutveckling och matematik. 

 Genomföra pedagogiska kartläggningar och analysera barn- och 

elevers behov på organisations-, grupp- och individnivå. 

 Anpassa de specialpedagogiska insatserna på individ- och 

gruppnivå.  

 Arbeta med att ge stödundervisning i främst svenska, engelska och 

matematik inom klassen, gruppen eller med enskild elev. 

 

   Skolkurators ansvar 

 Arbeta med förebyggande och hälsofrämjande åtgärder inom 

skolenheten 

 Besöka klasser regelbundet i förebyggande och hälsofrämjande syfte 

 Samtal med föräldrar för att stärka föräldrarollen 

 Samtal, konsultation och handledning med olika personalkategorier i 

skolan 

 Medverka i specialinriktade insatser för enskilda elever, grupper och 

klasser 
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 Genomföra observationer i klassrum, för barn med särskilda behov 

och för grupper. 

 Genomföra sociala utredningar, rekommendera insatser samt 

samordna, genomföra och följa upp olika åtgärder och beslut. 

 Samverka med socialtjänsten, BUP m.fl. i synnerhet kring 

orosanmälningar och uppföljningar av enskilda ärenden 

 Enskilda stöd- eller krissamtal med elever. 

 

Skolpsykologens ansvar 

 Hålla fortbildning till personal i skolan om barns behov och 

svårigheter. 

 Samtal, konsultation och handledning med olika personalkategorier i 

skolan.  

 Genomföra samtal med föräldrar för att stärka föräldrarollen. 

 Rekommendera insatser och samordna, genomföra och följa upp 

åtgärderna.  

 Medverka i specialinriktade insatser för enskilda elever, grupper och 

klasser, efter beslut på EHM.  

 Göra utredningar avseende elevers kognitiva, känslomässiga, 

psykosociala och neuro-psykosociala förmåga. 

 Genomföra enskilda stöd- eller krissamtal med elever. 

 

   Skolsköterskans ansvar 

 Utveckla goda elev- och föräldrakontakter. 

 Arbeta med förebyggande och hälsofrämjande insatser som omfattar 

hälsokontroller och enklare sjukvårdsinsatser samt vaccinationer. 

 Regelbundet besöka klasser och arbeta med välbefinnande och hälsa 

samt följa elevernas utveckling 

 Medverka i specialinriktade insatser för enskilda elever, klasser och 

grupper, efter beslut på EHM. 

 Genomföra hälsosamtal enligt ELSA 

 Informera och skapa rutiner för insatser vid ev. risk för 

smittspridning o.dyl. 

 Vara behjälplig med medicinska kontroller till barn- och 

ungdomspsykiatri, barnhabilitering och andra aktörer vid behov, efter 

mottagande av uppdrag från dessa.  

 

 Skolläkares uppgift 

 Medicinska bedömningar  

 Delegera medicinska insatser 

 

Studie- och yrkesvägledarens uppgift 

 Informera om studie- och yrkesval i åk 8 och 9. 
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 Ge gruppvägledning i åk 9. 

 Genomföra individuella samtal med elever och/eller föräldrar, samt 

föräldramöten i åk 9. 

 Att ge eleverna kunskap så att de kan göra väl avvägda gymnasieval. 

 Skapa rutiner för studie- och yrkesvägledande insatser i ett 

helhetsperspektiv.  
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Organisation av arbetet 

Det främjande elevhälsoarbetet organiseras så att  

 elevers inflytande och delaktighet säkerställs 

 det skapas gemensamma mötesplatser för skolans elever, 

vårdnadshavare och personal 

 samverkan sker med interna och externa samhällsaktörer 

 friskfaktorer främjas 

 samtal med elever sker i syfte att främja elevens förmåga och vilja till 

ansvar och inflytande över det egna lärandet och skolmiljön 

Det förebyggande elevhälsoarbetet organiseras så att 

 stadieövergångarna underlättas 

 elevers trivsel och arbetsmiljö kartläggs och analyseras 

 övergripande ämneskonferenser (ÖÄK) genomförs under läsåret 

 analysen av det systematiska kvalitetsarbetet ligger till grund för 

kommande läsårs organisation 

 hälsosamtal med skolsköterska genomförs för att tidigt upptäcka 

problem både av medicinsk och psykosocial karaktär 

 analysen av hälsosamtalen (ELSA) utgör grunden för förebyggande 

insatser 

 lärare, elev och vårdnadshavare samtalar om elevens skolsituation 

och mål i utvecklingssamtal. 

Det åtgärdande elevhälsoarbetet organiseras så att  

 samtlig personal är väl förtrogna med gällande rutiner för hantering 

av elevärenden 
 vårdnadshavare och elever får kännedom om skolans rutiner och 

lagstadgade skyldigheter 
 lärmiljöer anpassas på grupp- och individnivå 
 på elevhälsomöte (EHM) diskuterar elevhälsoteamet (EHT) 

elevhälsoärenden som inte har kunnat lösas i arbetslagen. Dessa 

ärenden anmäls skriftligen av lärare eller annan personal. Anmälan 

sker på blanketten ‘Anmälan till rektor’. Vid behov beslutar rektor 

om upprättande av åtgärdsprogram eller annan åtgärd. 

Övergång och samverkan 

För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv ska 

skolan också sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med 

överlämnande skolor samt med de gymnasiala utbildningar som eleverna 

fortsätter till. Överlämningar och mottagande ska på ett strukturerat sätt ingå 

i det systematiska kvalitetsarbetet. Särskilda rutiner för överlämningar finns 

utarbetade och revideras årligen. 
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Rutiner för elevärenden 
Det huvudsakliga elevhälsoarbetet skall skötas inom respektive arbetslag. I 

början av höstterminen gör arbetslaget tillsammans med speciallärare och 

representant från EHT en ”behovsinventering” som grundar sig på 

föregående läsårs resultat och analyser av olika diagnoser och prov. I 

samverkan med mentor/ämneslärare bedöms vilka elever som är i behov av 

särskilt stöd. Elevhälsan i samverkan med mentor ansvarar för att 

åtgärdsprogram upprättas efter beslut av rektor. Vid behov kan även annan 

personal delta. Vårdnadshavare ska ges möjlighet att vara delaktig i 

processen. 

Samtal om elever i elevhälsosyfte sker i arbetslaget innan anmälan till 

elevhälsoteamet (EHT). Om eleven efter att insatta åtgärder/anpassningar 

prövats fortfarande bedöms ha svårt att nå sina lärandemål gör mentor eller 

annan berörd personal en anmälan. 

Rutin för särskilt stöd i grundskolan 

1) Anmälan och beslut om utredning – blankett 1 

Blanketten ligger på Delade enheter på respektive skolenhet. 

a) Mentor fyller i sida 1 och lämnar till rektor på sin skolenhet. 

b) Rektor tar med blanketten till EHM-möte. 

c) Under mötet beslutas vem/vilka som får uppdrag att utföra utredning 

och rektor beslutar om detta samt skriver under. 

d) Originalet arkiveras enligt rutin på respektive skola av den som man 

utsett på mötet. 

e) Den som fått i uppdrag under EHM återkopplar till anmälaren. 

2) Pedagogisk kartläggning – blankett 2 

Blanketten ligger på G:\Delade Mappar\Barn och Utbildning\Barn och 

Utbildning Delat\Blanketter 

a) Specialpedagog skickar ut blankett 2 till alla berörda pedagoger med 

tydlig anvisning att skriva ut blanketten och fylla i den för hand. 

b) Pedagoger har 10 arbetsdagar på sig att fylla i blanketten och sedan 

ska den återlämnas i specialpedagogens postfack. 

c) Specialpedagog ansvarar för bilaga 1 och 2 fylls i med elev och 

vårdnadshavare. 

d) Både blankett 2 och bilaga 1 och 2 strimlas då specialpedagog 

sammanställt den pedagogiska kartläggningen. 

3) Utredning av elevs behov av särskilt stöd – blankett 3 

Blanketten ligger på G:\Delade Mappar\Barn och Utbildning\Barn och 

Utbildning Delat\Blanketter 

a) Specialpedagogen sammanställer information som inkommit från 

pedagogisk personal, elev och vårdnadshavare. 

b) Specialpedagog skriver en rekommendation om ÅP ska upprättas 

eller inte. Om rekommendationen är att ÅP ska upprättas så ska 

förslag på åtgärder bifogas. 

c) Specialpedagog skriver under dokumentet. 
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4) Beslut om särskilt stöd – blankett 4 

Blanketten ligger på G:\Delade Mappar\Barn och Utbildning\Barn och 

Utbildning Delat\Blanketter 

a) Rektor fyller i blankett och fattar beslut om att upprätta ÅP, att inte 

upprätta ÅP, att upprätta nytt ÅP efter utvärdering eller att avsluta 

pågående ÅP. 

b) Rektor skriver under sitt beslut med namn och datum. 

c) Rektor delger sitt beslut till berörd specialpedagog. Specialpedagog 

arkiverar dokumentet. 

5) Åtgärdsprogram för elev i behov av särskilt stöd – blankett 5 

Blanketten ligger på G:\Delade Mappar\Barn och Utbildning\Barn och 

Utbildning Delat\Blanketter 

a) Specialpedagogen fyller i blanketten efter att ha mottagit rektors 

beslut. 

b) Rektor skriver under Åtgärdsprogrammet med datum och namn. 

c) Specialpedagog ansvarar för att vårdnadshavare och elev får ta del av 

beslut om ÅP eller inte beslut om ÅP samt kopia på ÅP. 

d) Specialpedagog ger kopia på ÅP till mentor samt vid behov 

undervisande lärare. 

6) Utvärdering av åtgärdsprogram för elev i behov av särskilt stöd – 
blankett 6 

Blanketten ligger på G:\Delade Mappar\Barn och Utbildning\Barn och 

Utbildning Delat\Blanketter 

a) Specialpedagog använder dokumentet för att utvärdera åtgärderna 

beskrivna i ÅP tillsammans med elev, vårdnadshavare samt 

pedagog/mentor. 

b) Specialpedagog ger en rekommendation till rektor om ÅP ska 

fortsätta eller avslutas. 

c) Specialpedagog ger kopia på dokumentet till vårdnadshavare samt 

mentor och originalet till rektor. 

d) Rektor fattar beslut enligt blankett 4. 

e) Rektor kommunicerar sitt beslut till specialpedagog som arkiverar 

dokument och vidtar beslutad åtgärd. 

Rutiner för mottagande av ny elev 

Rutiner vid mottagande 

 Vårdnadshavare anmäler önskemål om inflyttning till skolan via 

skolans expedition på blankett ”In- och utflyttningsanmälan”. 

 Skolassistent får elevens personuppgifter, vårdnadshavares namn, 

gammal och ny adress, telefonnummer samt namnet på avlämnande 

skola och klasslärare. Uppgifter lämnas till ansvarig rektor/ 

biträdande rektor. 

 Elevhälsoteamet (EHT) informeras om den inflyttande eleven av 

ansvarig rektor/ biträdande rektor. 
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 EHT beslutar om vem som tar kontakt med avlämnande skola för att 

informera sig om elevens behov och tidigare skolgång, -i regel 

speciallärare.  

 EHT utvärderar om skolan har kapacitet att ta emot elever 

folkbokförda i annan kommun.  

 Placering i klass bestäms av rektor i samråd med specialpedagog och 

berörd personal. 

 Mottagande mentor kontaktar vårdnadshavarna samt avlämnande 

lärare. 

 Skolsköterska sänder hem godkännande för journalrekvisition till 

vårdnadshavare. Efter påskrift inhämtas journal från avlämnande 

skola. Kontrollerar om elev behöver kompletterande vaccinationer 

eller medicinsk kontroll av skolsköterska/skolläkare. Elev kallas till 

ett s.k. ”trivselsamtal” för att stämma av hur det känns på skolan efter 

ca. 4-6 veckor. 

 Skolassistent tillsammans med rektor/biträdande rektor ansvarar för 

att eleven registreras på skolan, förs in i klasslistan och att berörda 

lärare informeras.  

Mentor ansvarar för att eleven/vårdnadshavare förses med 

 Information om var vårdnadshavare kan hitta information och 

kontaktuppgifter 

 läsårstider 

 schema 

 plan mot kränkande behandling inkl. skolans trivsel- och 

ordningsregler 

 Chromebook och avtal därtill 

 Inloggningar till Chromebook, lärportal samt Skola24  

Mentor ansvarar även för att elev och vårdnadshavare får ytterligare 

nödvändig information kring skolan och klassens verksamhet. 

Rutiner vid byte av skola – avflyttning 

 Utflyttningsanmälan fylls i av vårdnadshavare. För elever som är 

skrivna i annan kommun ska vårdnadshavare kontakta skolans 

expedition.   

 När en elev flyttar ansvarar mentor för att dokumentation kring 

eleven samlas in. 

 Specialpedagog- /lärare ansvar för att dokumentation skickas till 

mottagande skola.  

 Uppgifter angående elevens hälsa lämnas till mottagande skolenhet 

efter samtycke. 

 Skolsköterska inväntar journalrekvisition från mottagande skola, när 

denna inkommit överförs journal.   
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Rutiner för byte av klass 

 Elever som vill byta klass hänvisas till rektor/biträdande rektor. 

 Kurator har samtal med eleven - kurator tar kontakt med 

vårdnadshavare 

 Inför beslut kallas vårdnadshavare till skolan för samråd 

 Rektor/biträdande rektor gör en kartläggning av ärendet och tar upp 

det på EHM.  

 När beslut är taget informeras vårdnadshavare, tidigare mentor, nya 

mentorer samt elev.  

 Ansvarig rektor/biträdande rektor för klassbyten meddelar 

skoladministratör som ändrar i klasslistor och dylikt. 

 Skoladministratör meddelar berörd personal. 

Rutiner vid övergångar 

Särskilda överlämningsrutiner med aktuella tidsangivelser följs. Rutinerna 

utvärderas i samråd årligen av EHT F-3 och EHT 4-9. 

Övergång från åk 3 till åk 4 

 Överlämnandesamtal sker i slutet av åk 3 med rektor/biträdande 

rektor, specialpedagog, speciallärare, kurator, skolsköterska, 

fritidspedagog, överlämnande och mottagande lärare samt övrig 

berörd personal för årskurserna, enligt särskild överlämningsplan. 

 Dokumentation av stödinsatser, övrig dokumentation och resultat av 

nationella prov åk 3 överlämnas. 

 Förslag till klassbildning görs i samråd. 

 Mottagande mentor och EHT träffar blivande elever i slutet av 

vårterminen. 

 Särskilda överlämningskonferenser hålls med vårdnadshavare vid 

behov. 

 Skolsköterskor på respektive skola har medicinsk överlämning. 

Övergång från åk 6 till åk 7 

 Se rutin för byte av skola 

Övergång till gymnasiet  

 Studie- och yrkesvägledare (SYV) ansvarar för enskilda 

överlämningssamtal.  

 Mentor sammanställer elevens stödbehov på särskild 

överlämningsblankett samt inhämtar godkännande från 

vårdnadshavare gällande överlämning till gymnasiet. Blanketten 

lämnas till studie- och yrkesvägledare för vidarebefordran till aktuell 

gymnasieskola. Senaste inlämningsdag 10/6 2020. 

 Skolsköterska ser under vårterminen över vilka elever som behöver 

insats utöver ordinarie rutin på mottagande skola. Skriver ut 

överlämningsblankett-prioriteringsnivå, inhämtar godkännande från 

vårdnadshavare att överföra dessa när det är klart vilken skola elev 
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kommit in på. Överför journaler till gymnasieskolor efter mottagande 

av journalrekvisition. 
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Kontaktuppgifter till elevhälsan 

F-3 

Rektor Susanne Marklund  422 06 

Biträdande rektor Ingrid Hultberg 420 06 

Skolsköterska Elisabeth Jonsson 422 03 

Skolläkare Peter Westenfelder Bokas via skolsköterska 

Skolkurator Anna Rom Norström 422 18 

Skolpsykolog Jonas Gård  Bokas via rektor 

Specialpedagog Linda Sundquist 420 25 

Specialpedagog Susanne Hartin 421 08 

Speciallärare Therese Sandström  423 23 

Jättestenskolan och grundsärskolan 

Rektor Lennart Nilsson   421 86   

Biträdande rektor Ulla Johansson 421 83  

Biträdande rektor Anna-Karin Elvin  421 82 

Biträdande rektor Elin Poignant     421 81     

Skolsköterska/ MLA Maria Johansson    421 90 

Skolläkare Peter Westenfelder Bokas via skolsköterska 

Skolkurator Kristina Östh  422 11 

Skolpsykolog Jonas Gård  Bokas via rektor 

Speciallärare Helen Engdal  073-867 716 26 

Speciallärare Rosita Eriksson 076-697 30 41 

SYV Henrik Johansson   422 25 
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Fortsatt arbete 

Elevhälsoplanen skall under läsåret vara ett levande dokument som följer 

gällande styrdokument och som anpassas till de mål Grums kommun har för 

sin verksamhet. Successivt vill elevhälsoplanen kunna länka till 

styrdokument, lagar och förordningar, dokumentation, mallar och annan 

information som stärker det förebyggande och hälsofrämjande arbetet för 

eleverna.  

 


