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Elevhälsoplan 
Knutsbo/Junibackens skolområde 2018/2019 
 
Elevhälsans uppdrag enligt Skollagen kap 2 § 25  
För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan,        
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta          
medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska        
främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål          
ska stödjas. För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång            
till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till            
personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan           
tillgodoses. 
 
På Knutsbo/Junibackens skolområde består elevhälsoteamet av följande       
kompetenser och personer: 
Rektor Åsa Strömberg 
Specialpedagog Ingegerd Danielsson 
Speciallärare Margareta Tervo 
Skolsköterska Maria Ögren 
Skolkurator Karin Hammarberg 
  
 
Ansvarsfördelning i elevhälsoteamet 
Rektor har det övergripande och samordnande arbetet. Specialpedagog har         
ett varierat arbete som kan innefatta enskilda och samtal i grupp,           
handledning av pedagoger, pedagogiska utredningar och kartläggningar på        
individ och gruppnivå. Specialpedagogen arbetar med enskilda elever och         
elever i grupp. Speciallärare arbetar mestadels med elever både enskilt och i            
grupp och har även handledning av pedagoger. Specialläraren kan vid behov           
arbeta i klassen med olika stödinsatser. Skolsköterska genomför hälsosamtal         
med f-klass och åk 4. Resultatet analyseras och insatser kan vid behov sättas             
in. Skolsköterskan genomför också rutinmässiga medicinska undersökningar.       
Skolkurator har gemenskapande insatser vid behov i olika klasser.         
Skolkuratorn genomför enskilda såväl som gruppinsatser. Skolläkare och        
skolpsykolog har skolområdet tillgång till via Ludvika kommuns centrala         
Barn- och elevhälsa. 
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Elevhälsoteamet träffas en gång per månad på respektive skola. Ansvarig          
pedagog/pedagoger bjuds in vid behov till elevhälsoteamets möten för att          
elevhälsoteamet och berörd pedagog/pedagoger ska samverka för att göra det          
bästa i ärendet. Elevhälsoteamet samverkar med den Centrala barn- och          
elevhälsan vid behov.  
 
I elevhälsans möten utgår vi från våra olika professioner för att kunna se hela              
eleven och inte missa något betydelsefullt perspektiv i elevens situation.          
Elevhälsan kan delta på olika former av elevmöten eller föräldramöten. På           
elevhälsoteamets möten finns en fast dagordning. Anteckningar skrivs i         
PMO för att följa varje ärende.  
 
Det är viktigt att elevhälsoteamet inte fastnar i ett ärende utan hittar olika,             
nya, vägar för att komma vidare. Det är också viktigt att utgå från att              
eleven/eleverna är i centrum och uppdraget är att göra skolsituationen så bra            
som möjligt för alla elever. Ibland kräver det insatser på organisations-,           
grupp- eller individnivå.  
 
Främja lärande och hälsa 
Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar lärande och hälsa.            
Hälsa och lärande hör ihop. God hälsa bidrar till god kunskapsutveckling och            
att lyckas i skolan är en hälsofrämjande faktor. Om eleverna presterar bra,            
mår de bättre, och om de mår bra presterar de bättre.  
 
Att klara skolan med goda resultat är den främsta skyddsfaktorn för ett gott             
vuxenliv och för att undvika att hamna i svårigheter såsom exempelvis           
kriminalitet och drogproblematik. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling        
mot utbildningens mål och undanröja hinder för lärande och utveckling.  
 
Elevhälsans arbete ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande vilket         
innebär ett arbete främst på organisationsnivå och gruppnivå. Det kan t.ex.           
handla om handledning av personal, värdegrundsarbete, arbete med trygghet         
och studiero, hälsosamtal och arbete mot kränkande behandling och         
diskriminering.  
 
Elevhälsoarbetet börjar i klassrummet hos den personal som träffar eleven          
dagligen. Det innebär att all personal inom våra verksamheter behöver skapa           
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goda och förtroendefulla relationer mellan vuxna och elever och mellan          
elever och elever. Eleven får aldrig ses som bärare av svårigheter och            
utmaningar i skolan utan det är alltid vuxna som behöver hitta vägar att nå              
varje elev.  
 
 
Salutogent förhållningssätt 
Elevhälsans arbete behöver utgå från och fokusera på ett salutogent          
förhållningssätt. Det innebär att utgå från det friska och fungerande. Vårt           
arbete kring elever har ett helhetsperspektiv, d.v.s. att titta på alla faktorer            
som påverkar elevens skolsituation. Tidiga insatser präglar elevhälsoarbetet.        
Arbetet kring elever sker på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå.         
Inkluderande arbetssätt och formativ lärmiljö är ledstjärnorna för vårt arbete.          
Arbetet utgår från Antonovkijs KASAMs teori (Känsla Av Sammanhang)         
som betonar begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 
 
Elevhälsoteamets värdegrund 
”Pyramiden” är elevhälsoteamets ledstjärna för arbetet. Grunden av        
pyramiden är vår gemensamma värdegrund som delas av all personal på           
skolområdet. I mitten finns samverkan och där betonar vi vikten av goda            
relationer. Arbetsverktygen är elevhälsoteamets åtgärdande arbete och sker        
främst på grupp- och individnivå. 
 

Elevhälsoplan 2018-2019                Knutsbo/Junibackens skolområde   



 

 

 

    Sida 

5(8) 

 
     

 

 
 
Klasskonferenser 
Två gånger per termin hålls klasskonferenser på respektive skola. Alla          
undervisande pedagoger samt representant för fritidshemmet deltar       
tillsammans med specialpedagog, speciallärare och rektor.      
Klasskonferensens syfte är att tidigt fånga upp signaler kring behov av           
insatser samt att vara rådgörande och handledande eller fånga upp behov av            
sådana insatser. 
 
Utvärdering 
Minst en gång per läsår genomförs en elevenkät, utifrån resultatet kan           
insatser sättas in på organisations- eller gruppnivå. Speciallärare eller         
specialpedagog är med i skolområdets ledningsgrupp. Speciallärare eller        
specialpedagog är med i respektive skolas trygghetsgrupp. På det sättet blir           
trygghetsgruppens arbete förankrat i elevhälsoteamets arbete. 
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Inför varje läsår analyserar elevhälsoteamet gemensamt det gångna läsårets         
arbete och olika insatser och nya mål sätts upp. Specialpedagog och           
speciallärare är delaktiga och aktiva i resultatanalyser på skolområdet för att           
se mönster, tidiga tecken på att insatser behöver göras på organisations-           
grupp eller individnivå.  
 
Elevhälsoteamets arbete behöver vara väl förankrat hos all personal på          
skolområdet. Det ska inte råda någon osäkerhet kring hur elevhälsoteamet          
arbetar och hur arbetsgången är kring ärenden. Vid läsårets uppstart          
presenterar elevhälsoteamet sig för all personal vid gemensam träff. Vid det           
tillfället finns utrymme för att ta upp elevhälsans arbete. Elevhälsoteamet          
presenterar sig för vårdnadshavare vid hösten föräldramöten.  
 
Analys av läsåret 2017/2018 
Under föregående läsår har elevhälsoteamet bl.a. genomfört individuella        
specialpedagogiska insatser med elever gällande läs- och skrivsvårigheter,        
engelska och matematik.  
 
Insatser har även genomförts gällande andraspråkselever, då främst med         
fokus på språklig förmåga.  
 
Kurator har haft enskilda samtal med elever men även arbetat med trygghet            
och studiero i klasser med oro. Trygghetsgruppen har också arbetat intensivt           
i några klasser med fokus på trygghet och studiero.  
 
Elevhälsoteamet har varit stöd vid pedagogiska utredningar och        
kartläggningar och utformande av åtgärdsprogram för särskilt stöd. 1 juni          
2018 hade 14 elever åtgärdsprogram i vårt skolområde. Det motsvarar 6 %            
av eleverna i åk 1-6. En elev har haft undervisning i särskild            
undervisningsgrupp, Björnen.  
 
Elevhälsoteamet har varit stöd till pedagoger vid olika föräldrakontakter.  
 
Speciallärare har genomfört Logosutredningar. Speciallärare har tillsammans       
med förstelärare handlett lärarpersonal i Skolverkets lärmodul       
”Specialpedagogik för lärande” med fokus på inkludering och delaktighet.  
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Utifrån skolområdets resultatutvärderingar ser vi behov av att stötta         
nyanlända elever både språkligt och med traumamedveten omsorg.  
 
Vi ser också fortsatta behov av att skapa trygghet och studiero i alla klasser. I               
klasser med trygghet och studiero upplever inga eller ett fåtal elever sig            
utsatta för kränkande behandling.  
 
Behov finns av ökad kunskap hos all personal både inom skola och            
fritidshem gällande elever med NPF diagnoser som utmanar i lärmiljön          
genom t.ex. lågaffektivt bemötande.  
 
Vi behöver också tidigt kartlägga förskoleklassen för att kunna göra tidiga           
insatser både språkligt och socialt.  
 
Elevhälsan börjar i klassrummet och elevers mående och lärande främjas av           
goda relationer och samverkan mellan dem som möter eleven under en           
skoldag, därför är det av vikt att hitta former för samverkan mellan våra             
olika verksamheter.  
 
Vi behöver också tydliggöra rutiner för hur vi tidigt fångar upp oroande            
frånvaro hos våra elever.  
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Läsår 2018/2019 
 
Främjande arbete 
 
➢ All personal har gemensamt synsätt gällande ”pyramidens botten”. Värdegrunden         

kring: likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet.  
➢ Normkritiskt arbete 
➢ Fritidshemmets kompensatoriska uppdrag med fokus på social kompetens 
➢ Fritidshemmets kompensatoriska uppdrag med fokus på språk och kommunikation 
➢ Hälsosamtal 
➢ Relationskompetens hos all personal 
➢ KASAM 
➢ Alla elever är vårt ansvar 
➢ Elevhälsa börjar i klassrummet 
➢ Elevhälsoteamet och dess uppdrag är känt av elever, personal och vårdnadshavare 
➢ Tydliga förväntningar och samarbete mellan pedagogerna i klassrummet och         

fritidshemmets verksamhet. 
➢ Kunskap om NPF diagnoser och lågaffektivt bemötande 

 
Förebyggande arbete 
 
➢ Gemenskapande aktiviteter för att främja trygghet och studiero. 
➢  Handledning av pedagoger 
➢ Insats krävs/extra anpassningar/särskilt stöd följs kontinuerligt upp och analyseras  
➢ Analys av resultat av språkkartläggningar, obligatoriskt bedömningsstöd, nationella        

prov och betyg 
➢ Trygghet och studiero 
➢ Elevledda utvecklingssamtal 
➢ Frånvaro följs upp kontinuerligt 
➢ Kränkningsärenden följs upp på organisations- och gruppnivå 
➢ Klasskonferenser 
➢ Rastaktiviteter 
➢ Elevhälsan observerar lärmiljön och reflekterar tillsammans med pedagoger 

 
Åtgärdande arbete 
 
➢ Samtalsstöd enskilt eller i grupp 
➢ Specialpedagogiska insatser på grupp eller individnivå 
➢ Kränkningsärenden följs upp på individnivå 
➢ Kompensatoriska hjälpmedel 
➢ Kartläggningar, utredningar 
➢ Handledning av pedagoger  
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