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BEGREPP 

 

Elevhälsoplan 

Planen är ett gemensamt dokument för de kommunala gymnasieskolorna inom gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen i Karlstad kommun. Syftet är att säkerställa en likvärdig elevhälsa av god 

kvalité inom hela verksamheten. 

 

Lokal arbetsplan för elevhälsa 

Lokal plan för elevhälsoarbetet är den del där varje skolenhets gymnasiechef, eller den som fått 

delegation av gymnasiechefen, är ansvarig för elevhälsoarbetet.  

 

Elevhälsan 

Elevhälsan ska omfatta specialpedagogiska, medicinska, psykosociala och psykologiska insatser. Inom 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ingår också studie- och yrkesvägledarnas insatser i 

elevhälsan. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.  Elevhälsan ska, 

tillsammans med skolledning och övrig skolpersonal, arbeta för att identifiera och undanröja hinder för 

elevers lärande och utveckling.  

 

I dokumentet används begreppet elevhälsan vid beskrivning av det generella arbetet och för det 

övergripande uppdraget. 

 

Elevhälsoteam 

I dokumentet används begreppet ”Elevhälsoteam” vid beskrivning av de professioner som ingår i 

elevhälsans verksamhetsområde samt deras uppdrag på den lokala skolenheten. 

 

Främjande arbete 

Hälsofrämjande elevhälsoarbete innebär insatser i syfte att skapa en skola som ger organisatoriska 

förutsättningar för elevers möjligheter till lärande och utveckling. Främjande arbete bygger på faktorer 

och kunskaper kring vad som gör att människor förblir friska. Arbetet fokuserar på att skapa stödjande 

miljöer och organisationer. Främjande insatser kan innefatta hela skolmiljön, dvs, klassrumsmiljö, 

omklädningsrum, toaletter, korridorer, uppehållsrum och skolgårdar. Ytterst handlar det om att skapa en 

trygg miljö för elever att vistas i, ett gott organisationsklimat för att göra skolan till en öppen, dynamisk 

och lärande organisation som möjliggör goda skolprestationer. 

  

Förebyggande arbete 

Förebyggande insatser handlar om att minska risken för ohälsa och eventuella svårigheter för eleven att 

nå utbildningens mål. Målet med förebyggande insatser är att styra bort riskfaktorer från individen eller 

minska deras inflytande och samtidigt stärka skyddsfaktorerna. Arbetet ska utgå från kunskap om vad 

som orsakar upplevd ohälsa samt kunskap om miljöfaktorer som kan leda till ohälsa eller svårigheter för 

eleven att nå utbildningens mål. I det förebyggande arbetet kan elevhälsan till exempel hjälpa till med 

kartläggning av olika slag för att identifiera riskområden. 
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Dubbelriktat samband mellan lärande och hälsa 

Elevhälsans arbete ska baseras på kunskap om de faktorer som främjar elevernas lärande och utveckling. 

Skolan måste hantera såväl elevers lärande som deras hälsa, elevernas hälsa har stor betydelse för deras 

skolprestationer, välbefinnande och möjlighet att fungera i skolans sociala miljö. Omvänt har en elevs 

skolprestationer stor betydelse för både psykisk och fysisk hälsa. 

Tolkningen i elevhälsoplanen av det dubbelriktade sambandet mellan lärande och hälsa kan sammanfattas 

i meningen ”Mår man bra så lär man sig och man mår bra av att lära sig” 

 

Extra anpassningar 

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. 

 

Särskilt stöd 

Särskilt stöd handlar om insatser av mer ingripande karaktär. 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.  

 

Skolan 

Med skola avses här gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

Skolan är en plats för lärande och all verksamhet i skolan ska därför främja lärandet. Skolan ska sträva 

efter att vara en social gemenskap som ger trygghet och därmed förstärker lusten att lära sig. Skolan ska 

arbeta så att alla elever ges inflytande och delaktighet. 
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DEL I 

 

ÖVERGRIPANDE SYFTE OCH MÅL FÖR ELEVHÄLSOPLANEN 

 

Syfte 

Säkerställa eleverna en likvärdig elevhälsa av god kvalité samt att uppnå en ökad samsyn och samordning 

av elevhälsoarbetet hos huvudmannen, Karlstads kommun 

 

Kvalitetssäkra elevhälsan och vara ett stöd för skolledning och personalen i elevhälsoarbetet  

 

Mål 

En trygg skolmiljö som ger förutsättningar för alla elevers utveckling och lärande samt förebygger ohälsa  

 

En ökad möjlighet för eleverna att nå utbildningens mål 

 

ELEVHÄLSOPLANENS ANVÄNDNING 

Elevhälsoplanen gäller för elevhälsoarbetet på alla skolenheter inom gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen. Detta dokument ”Elevhälsoplan - plan för likvärdig elevhälsa inom 

gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Karlstads kommun” bygger på den skollag (2010:800) 

som trädde i kraft 1 juli 2011 samt lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets 

rättigheter som trädde i kraft 1 januari 2020. En annan utgångspunkt har varit Vägledning för elevhälsan 

(2016), ett vägledningsdokument framtaget gemensamt av Socialstyrelsen och Skolverket.  

 

Enligt skollagen (2010:800) kan vårdnadshavare överklaga flera olika beslut kopplat till skolors arbete 

med elever i behov av särskilt stöd. Krav på handläggningsrutiner har också tillkommit. Elevhälsoplanen 

med tillhörande blanketter ska bidra till likvärdighet i hanteringen av dessa ärenden oavsett i vilken av 

kommunens skolor eleven går. Blanketter och rutiner finns i gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningens ”Rutinpärm”:  

 

Rutinpärm för gymnasie- och gymnasiesärskolan | Karlstads kommun (omniacloud.net)  

 

I styrdokumenten för skolan lyfts samverkan mellan elev, vårdnadshavare, lärare, elevhälsa och rektor1 

fram som en central framgångsfaktor för att alla elever ska få det stöd som de har rätt till. Vikten av att 

skolan har rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet framhålls på flera ställen i förarbetena till 

skollagen. Med stöd av skrivningar i elevhälsoplanen ska samtliga skolenheter utarbeta en lokal 

arbetsplan för elevhälsa. Den lokala arbetsplanen för elevhälsa revideras årligen efter de erfarenheter som 

gjorts under året och är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. 

ARBETSGRUPP / LOKALA ELEVHÄLSOPLANER  

 
1 Inom Gymnasie- och vuxenutbildningens gymnasieskolor är gymnasiechefen på varje skola ansvarig för att det finns rutiner för det 
systematiska kvalitetsarbetet och att det årligen utarbetas en ny lokal Elevhälsoplan. 

https://solsidan.omniacloud.net/start/service-och-stod/rutiner-mallar-och-blanketter/gvf-riktlinjer-rutiner-och-blanketter/rutinparm
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Inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen finns en förvaltningsgemensam arbetsgrupp som 

arbetar med uppdrag, från styrgruppen tillika förvaltningsledningsgruppen, kopplade till de lokala 

elevhälsoplanerna. 

 

Arbetsgruppen består av minst en representant från respektive skolenhet och utses av gymnasiechefen. 

Strateg på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är sammankallande och leder arbetet.  

 

SKOLLEDNING 

Som pedagogisk ledare i skolan har gymnasiechefen det övergripande ansvaret för att verksamheterna 

som helhet inriktas mot de nationella målen. Gymnasiechefen ansvarar för elevhälsoarbetet på skolan, 

endera direkt eller genom att ha delegerat uppdraget till rektor, samt leder och organiserar elevhälsan. 

Gymnasiechefen har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, bland annat ett särskilt 

ansvar för att2:  

 

• utbildningen organiseras så att den så långt möjligt anpassas efter elevernas önskemål och val av 

kurser och att återvändsgränder i studiegången undviks 

• lärarna anpassar undervisningens upplägg, innehåll och arbetsformer efter elevernas skiftande 

behov och förutsättningar 

• skolenhetens arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas 

• elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen utformas så att elever som behöver särskilt stöd 

eller andra stödåtgärder får detta, 

• eleverna får kunskaper om sex och samlevnad, konsument- och trafikfrågor samt riskerna med 

tobak, alkohol, narkotika och andra droger  

 

ELEVHÄLSAN 

Alla som arbetar i skolan har ett gemensamt ansvar för elevernas hälsa och välbefinnande under 

skoldagen och för att erbjuda en god lärandemiljö. Grunden för elevhälsoarbetet börjar i klassrummet och 

i samarbetet mellan pedagoger, elevhälsa, elever och vårdnadshavare 

Elevhälsan är en del av skolans samlade resurs som bidrar till att ge eleverna det stöd de behöver för att 

nå god hälsa, välbefinnande och kunskapsmålen.  

Elevhälsans praktik ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och med sina specifika 

kompetenser och kunskaper får den en viktig roll i arbetet med att stödja elever och utveckla skolan. 

Genom elevhälsans uppdrag sätts sambandet mellan lärande och hälsa i fokus och elevhälsan knyts 

därmed närmare skolans uppdrag. Alla utbildningsinsatser ska genomföras på ett sådant sätt att det 

upplevs begripligt, hanterbart och meningsfullt för eleverna och syfta till en god fysisk och psykisk hälsa. 

Elevhälsan har ett särskilt ansvar för elever i behov av stöd.  

 

Elevhälsans insatser ska baseras på kunskap om de faktorer som främjar elevernas lärande och utveckling. 

En sådan faktor är att en god lärmiljö möjliggör för elever med olika förutsättningar att tillgodogöra sig 

undervisningen. I en sådan miljö inkluderas alla elever så långt som möjligt och undervisningen anpassas 

till elevernas förutsättningar och behov. Elevhälsan strävar efter att i samverkan och delaktighet med 

 
2 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, del av 2.6 rektorns ansvar. 
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elever, vårdnadshavare och skolans personal skapa en lärande miljö som utgår från helhetssynen: hälsa, 

lärande och arbetsmiljö. 

 

I Karlstads kommuns gymnasieskolor finns elevhälsoteam som träffas kontinuerligt. I elevhälsoteamet 

ingår gymnasiechefen och eller rektor, lärare med specialpedagogisk kompetens, skolkurator, studie- och 

yrkesvägledare och skolsköterska. Teamen har även tillgång till skolläkare och skolpsykolog. När flera 

yrkesfunktioner samverkar kan de bidra med kunskaper utifrån sitt perspektiv och sin kompetens. 

 
ELEVHÄLSANS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG  

Det generella arbetet innebär att samtliga yrkesgrupper inom elevhälsan: 

• samverkar kontinuerligt och strukturerat med skolenhetens personal i arbetsmiljöfrågor som berör 

elever samt i det övergripande hälsofrämjande och förebyggande arbetet 

• bistår skolledningen med yrkesspecifik kunskap, information, råd i frågor som har betydelse för 

elevers lärande, utveckling och hälsa 

• arbetar för säker och god arbets- och lärandemiljö för eleverna 

• uppmärksammar förhållanden i elevernas närmiljö som kan öka risken för skador, ohälsa, 

utsatthet och kränkningar 

• tar del av aktuell vetenskaplig utveckling inom relevanta områden för att utveckla elevhälsans 

arbete 

• samverkar med landstingets hälso- och sjukvård, kommunens socialtjänst, ungdomsmottagningar, 

Första linjen och polis 

 

ELEVHÄLSANS TEAMARBETE PÅ SKOLENHETSNIVÅ 

Elevhälsoteamet (EHT) arbetar främjande samt förebygger och uppmärksammar behov i syfte att 

möjliggöra för alla elever att nå utbildningens mål. Strukturen för arbetet sker enligt den lokala 

elevhälsoplanen. De olika professionerna samarbetar för att ta till vara information från elevernas 

hälsobesök och andra elevkontakter, i syfte att tidigt upptäcka tecken på ohälsa eller behov av stöd.  

 

Vid EHT-möten diskuteras organisationsfrågor och föranmälda elevärenden. Teamet diskuterar, 

analyserar och granskar åtgärder samt ger förslag på extra anpassningar och särskilt stöd. EHT verkar för 

att undanröja hinder för elevers utveckling och lärande. Analysprocessen bör starta med genomgång av 

organisations- och miljöfaktorer innan beslut tas om extra anpassningar eller särskilt stöd. Rektorn är den 

som fattar beslutar om vilka åtgärder som ska verkställas i elevärenden. Dessa beslut ska dokumenteras. 

Rektorn följer tillsammans med elevhälsoteamet upp beslutade åtgärder. 

 

FRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE PÅ SKOLENHETERNA 

Arbetet med hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande insatser bedrivs på två olika nivåer: 

organisation och grupp. Elevhälsans insatser kan bidra till att uppmärksamma samt stärka företeelser och 

strukturer som främjar elevernas utveckling mot utbildningens mål. Eller omvänt sådant som kan utgöra 

hälsorisker eller hinder. 
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Främjande arbete 

Hälsofrämjande elevhälsoarbete innebär att arbeta med friskfaktorer för att uppnå hälsovinster. 

Hälsofrämjande insatser riktas till alla och skapas utifrån den organisatoriska nivån.  

 

Några exempel på hälsofrämjande insatser: 

 

• insatser riktade för att öka måluppfyllelse och lärande. Detta är det övergripande målet all 

elevhälsoverksamhet skall sättas i relation till 

• insatser för att främja delaktighet, meningsfullhet och samhörighet på respektive skolenhet 

• insatser som främjar ett gott skolklimat med goda relationer mellan elever och vuxna 

• insatser på ledningsnivå för att omfatta hela skolmiljön. Det vill säga arbetsklimat, 

klassrumsmiljö, omklädningsrum, toaletter, korridorer, uppehållsrum, skolgård etc. Ytterst 

handlar det om att skapa en trygg miljö för elever att vistas i och att göra skolenheten till en 

öppen, dynamisk och lärande organisation  

 

 

 

Förebyggande arbete 

Till skillnad från ett främjande perspektiv innebär ett förebyggande arbete ett fokus på enskilda 

avgränsade problem. Insatserna kan i likhet med det främjande arbetet rikta sig till alla, men har ett 

specifikt problemområde i fokus. 

Förebyggande insatser utgår från kunskap om vad som orsakar upplevd ohälsa samt kunskap om 

miljöfaktorer som kan leda till ohälsa eller problem med att nå utbildningens mål. Arbete utgår från den 

lokala skolenhetens behov. Målet med förebyggande insatser är att styra bort riskfaktorer från individen 

eller minska deras inflytande och samtidigt stärka skyddsfaktorerna.  

 

Några exempel på förebyggande insatser: 

  

• de generella insatserna kan handla om arbete med elevernas arbetsmiljö, skolenhetens 

värdegrund, livsstilsrelaterad ohälsa, jämställdhet, undervisning i sexualitet, samtycke och 

relationer mm. ELSA kan bidra med information som är viktig för arbetet med psykisk och fysisk 

arbetsmiljö. Skolenhetens andra kartläggningar kan också bidra med underlag. 

• elevhälsan kan medverka vid policyarbete och kartläggningar kring förebyggande arbete, på både 

huvudmanna- och skolenhetsnivå.  

• elevhälsan har en viktig roll i att handleda och utbilda arbetslag för att öka deras förmåga att 

reflektera och agera kring elevgrupper, enskilda elever, gemensamma normer och lärprocesser.  

• elevhälsans arbete för att utveckla goda relationer mellan hem och skola är också en del i det 

förebyggande arbetet. Det kan innebära att delta på möten med föräldrar och informera om tecken 

på till exempel psykisk ohälsa. 

• under läsåret kan polisen komma att genomföra övningssök med narkotikahund på våra skolor 

vilket är ett samarbete med syfte att stärka det drogförebyggande arbetet. 
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Den kunskap elevhälsans personal får på den åtgärdande nivån kan användas av skolledningen för att 

utveckla det främjande arbetet på skolenheten. Kunskap och information från skolsköterskans eller 

kurators samtal med en elev, kan användas i skolenhetens arbete med att förbättra elevernas arbets- och 

lärmiljö. Det kan vara alltifrån att lärare behöver samordna inlämningsuppgifter till att lära alla elever 

studieteknik. 

 

ELEVHÄLSANS INDIVIDINRIKTADE UPPDRAG 

Elevhälsan ska i sitt individuellt riktade arbete: 

• bidra till att varje elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt mot kunskapsmålen i 

läroplanen eller mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås 

• undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa 

• uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till hinder för inlärning, utifrån elevens 

behov 

• bidra och aktivt bistå med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av extra 

anpassningar och särskilt stöd 

• erbjuda mottagningsverksamhet som en del av det generella sjukdomsförebyggande och 

hälsofrämjande arbetet 

• på rektorns uppdrag göra en utredning av elevs behov vilken består av en pedagogisk och- eller 

social kartläggning bedömning. 

• vid behov och med vårdnadshavares och elevens samtycke hänvisa/remittera till verksamhet med 

utredande eller behandlande uppdrag 

 

ELEVHÄLSANS SPECIALPEDAGOGISKA INSATSER 

Det specialpedagogiska arbetet vilar på kompetenserna inlärning, handledning, utredning, 

kompensatoriska åtgärder och skolutveckling. Specialpedagog bidrar med specialpedagogisk kompetens 

som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. 

 

I arbetsuppgifterna för elevhälsans specialpedagogiska insatser ingår att: 

 

• tillföra specialpedagogisk kompetens när det gäller inlärning och inlärningsstrategier 

• kartlägga hinder i skolmiljön och i undervisning samt elevers behov av extra anpassningar och 

särskilt stöd,  

• genomföra pedagogiska utredningar samt i samarbete med lärare utforma åtgärdsprogram  

• bidra med kunskap och information om olika funktionsnedsättningar och dess betydelse för 

lärandet 

• ge handledning eller konsultation till gymnasiechef och rektor, pedagogisk personal, elever, 

vårdnadshavare och andra berörda 

• bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer gällande elevers lärande och utveckling 

• följa upp, utvärdera samt stödja utvecklingen av verksamhetens lärandemiljöer  

• bidra med kunskap kring alternativa verktyg och hjälpmedel 

• samverka med andra samhällsfunktioner för elever i behov av stöd. 

• verka för ökad tillgänglighet. 

 



12 

 

 ELEVHÄLSOPLAN 

  

ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATSER 

Skolsköterska och skolläkare tillför omvårdnadskompetens och medicinsk kompetens som ett stöd i det 

pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete genom att: 

 

• vid hälsobesök tidigt identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i 

behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller andra insatser 

• utreda och bedöma den fysiska och psykiska hälsan för enskilda elever, bland annat som underlag 

inför beslut om särskilt stöd och vid upprättande av åtgärdsprogram  

• i samverkan med elever, vårdnadshavare och skolans övriga personal arbeta för att ge eleverna 

kunskap om hälsosamma levnadsvanor och faktorer som bidrar till hälsa 

• bevaka vaccinationstäckning och fullfölja vaccinationer enligt Socialstyrelsens 

vaccinationsprogram 

• bidra med medicinsk kunskap inför arbetsmoment som är förlagda ute i verksamheter och vid 

yrkesvägledning 

• bidra med sin kunskap och kompetens om levnadsvanor och hälsa samt vara ett stöd i 

undervisningen inom dessa områden 

• bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och 

utveckling 

• erbjuda tid för spontanbesök till exempel öppen mottagning där elever bland annat har tillgång till 

enklare sjukvårdsinsatser 

• ta tillvara kunskap om elevens hälsa i elevhälsans övriga arbete 

 

Hälso- och sjukvården inom elevhälsan omfattar de individuella hälsofrämjande och förebyggande 

insatserna som exempelvis sker inom ramen för hälsobesök.  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

har det yttersta ansvaret för att eleverna får den hälso- och sjukvård som behövs inom elevhälsans 

uppdrag. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska utse en verksamhetschef enligt kraven i hälso- 

och sjukvårdslagen. Verksamhetschefen för elevhälsans medicinska insatser har det samlade 

ledningsansvaret och är den person som såväl tillsynsmyndigheter som elever, föräldrar och 

vårdnadshavare samt skolpersonal ska kunna vända sig till med frågor som rör elevhälsans medicinska 

insatser. 

 

ELEVHÄLSANS PSYKOSOCIALA INSATSER 

Elevhälsans psykosociala arbete omfattar skolkuratorer som arbetar enligt det övergripande uppdrag för 

skolans verksamhet som finns angivet i skolans styrdokument. Skolkurator bidrar med psykosocial 

kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans 

arbete. I skolkuratorns arbetsuppgifter ingår att: 

• genomföra samtal, såsom stöd-, motivations- och krissamtal liksom rådgivande och bearbetande 

samtal, relaterade till skolsituationen, med enskilda elever.  

• arbeta med grupper vid akuta behov och i förebyggande syfte 

• kartlägga och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever, bland annat 

som underlag vid extra anpassningar, utredningar gällande skolform samt inför beslut om särskilt 

stöd och vid upprättande av åtgärdsprogram.  

• ge handledning/konsultation till skolans personal kring individer, grupper och organisation 
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• bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och 

utveckling 

• bidra med kunskaper om samhällets stödsystem samt initiera och delta i nätverksarbete med andra 

myndigheter/instanser. 

• delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och likabehandling 

• ta tillvara kunskap om elevernas generella psykosociala hälsa och sociala situation i elevhälsans 

övriga arbete 

 

 

ELEVHÄLSANS PSYKOLOGISKA INSATSER 

Elevhälsans psykologiska arbete tillför psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och 

i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. I skolpsykologens arbetsuppgifter ingår att: 

• arbeta både främjande och förebyggande utifrån ett grupp- och organisationspsykologiskt 

perspektiv, exempelvis genom kartläggningar eller föreläsningar 

• handleda/konsultera skolans personal kring organisation, grupper och individer 

• bidra med kunskap kring frisk, skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling 

• genomföra bedömningar av elever, bidra med psykologisk kunskap om elevers förutsättningar för 

lärande och behov av extra anpassningar och särskilt stöd (underlag för utredning av elevs 

pedagogiska behov och- eller kartläggning av elevs sociala situation) 

• via elevhälsoteamet erbjuda tid för enstaka samtal med personal, elever och vårdnadshavare där 

problematiken är skolrelaterad, dvs. gällande inlärning eller skolmiljö 

• utreda elevs rätt till- eller utskrivning från särskola 

• vara ett stöd för rektor när det gäller skolutveckling 

 

ELEVHÄLSANS STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDANDE INSATSER 

Studie- och yrkesvägledning omfattar studie- och yrkesvägledare som tillför sin kompetens i den 

övergripande planeringen av elevhälsans arbete. I arbetsuppgifterna ingår att: 

• vara ett stöd för den pedagogiska personalen i arbetet med studie- och yrkesvägledning 

• informera om utbildningar, arbete och yrke såväl internt som externt, före, under och efter 

gymnasiet 

• vägledningssamtal – enskilt och i grupp 

• vidga och utmana elevens perspektiv utifrån elevens egna förutsättningar att göra väl 

underbyggda val 

• ha ett förhållningssätt som utmanar elevens föreställningar om yrken och utbildningar utifrån kön, 

social bakgrund och etnicitet 

• vara väl uppdaterade på nyheter/förändringar på utbildningsområdet och arbetsmarknaden 

 

KOMPETENSUTVECKLING  

Varje profession inom elevhälsan har en egen individuell kompetensutvecklingsplan framtagen 

tillsammans med respektive chef. Kompetensutvecklingsplan för respektive skolenhets elevhälso-team 

ska bygga på skollagens skrivningar, kommunens strategiska plan och skolenheternas kvalitetsarbete. Den 

ska årligen utvärderas och revideras. 
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Utvecklingsplan för EHT: 

Läsåret 2022/2023 

• fortsatt implementering och utveckling av Elevhälsoplanen: del 1, 2, 3. 

• fortsatt implementering av livsstilsprojektet: ”10 goda vanor”. 

• HBTQ-utbildning för nyanställd personal inom elevhälsan samt nyanställda skolledare. 

• föreläsning: ”Tillgängligt lärande”, David Edfeldt. 

• Föreläsning: ”Ledarskap i klassrummet ur ett hjärnperspektiv”, Anna Tibelius Bodin. 

 

KVALITETSSÄKRING AV ELEVHÄLSAN 

Systematiskt kvalitetsarbete innebär att det ska finnas en organisatorisk struktur, ett uttalat och tydligt 

ansvar, dokumenterade rutiner, identifierade processer samt metoder för uppföljning och utvärdering. 

Kvalitetssäkring av elevhälsan ska inte vara ett separat system utan vara integrerat i det kvalitetsarbete 

som skolenheten och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har.  

Att kontinuerligt och systematiskt följa upp elevhälsans arbete är ett led i att ständigt utveckla 

skolenhetsverksamheten. För elevhälsan innebär det att följa upp och utvärdera hur dess arbetsinsatser 

skapar förutsättningar för eleverna att uppnå både skolenhetens kunskaps- och värdegrundsmål. Den 

samlade kunskapen i Elevhälsodatabasen ELSA fås från det hälsobesök som eleverna erbjuds hos 

skolsköterskan i åk 1 på gymnasiet. Genom ELSA möjliggörs årliga statistiska sammanställningar om 

barn- och ungas hälsa och utveckling på kommun- och länsnivå. Underlaget utgör en viktig del för 

planering och utveckling av verksamheter som ska främja barn och ungas hälsa.  

 

Gymnasiechefen är ytterst ansvarig för skolenhetens systematiska kvalitetsarbete. Alla medarbetare ska 

aktivt medverka i kvalitetsarbetet och har därmed eget ansvar för att delta i arbetet med uppföljning av 

mål och resultat. Inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen används en utvärderingsmall för 

bedömning, reflektion och utveckling av elevhälsans arbete. Utvärderingsverktyget och de lokala 

elevhälsoplanerna ska ligga till grund för en gemensam analys av elevhälsans arbete under det gånga 

läsåret. Analysen leds av gymnasiechef / rektorer och genomförs i slutet av vt och- eller början av ht 

(ingår i förvaltningens årshjul). 

 

DOKUMENTATION OCH JOURNALHANTERING  

De grundläggande regler som förutsätter dokumentation och hantering av handlingar regleras bland annat 

i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, arkivlagen (1990:782), 

skollagen (2010:800), förvaltningslagen (1986:223), med flera aktuella författningar. 

Dataskyddsförordningen (General data protection regulation / GDPR, EU 2016/679), Dataskyddslagen 

(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. När det gäller hälso- och 

sjukvården finns krav på både journalföring och annan typ av dokumentation.  

 

 

Sekretess inom skolan  

Sekretess inom skolan gäller framför allt uppgifter om eleverna som har att göra med skolans elevhälsa 

(stark sekretess) och särskilt elevstödjande verksamhet i övrigt (svag sekretess). 

Sekretessen kan också omfatta personliga uppgifter som rör andra personer – vårdnadshavare, syskon, 

kamrater med flera. 
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 Personal inom en och samma myndighet kan lämna sekretessbelagda uppgifter mellan sig om det behövs 

för att handlägga ett ärende eller bedriva verksamheten. Om det finns självständiga verksamhetsgrenar 

inom en myndighet gäller dock sekretess mellan de olika verksamheterna. Inom skolan är den medicinska 

insatsen en självständig verksamhetsgren. Det innebär att sekretess gäller mellan elevhälsans medicinska 

insats och elevhälsans övriga delar samt också till övrig personal inom skolan. 

 

Elevhälsans dokumentation och sekretess  

Elevhälsans arbete kräver att personalen har ett fungerande informationsutbyte med annan skolpersonal, 

liksom externt med till exempel hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Informationen ska utbytas inom 

ramen för reglerna om offentlighet och sekretess för offentliga verksamheter samt tystnadsplikt för 

enskilda verksamheter. 

 

Elevhälsans insatser är ofta inblandade i verksamheter och processer där det finns krav på dokumentation. 

I skolan gäller kravet enskilda elever, exempelvis när elevhälsan upprättar åtgärdsprogram för elever som 

behöver särskilt stöd. Också bestämmelserna om anmälningsplikt vid frånvaro innebär krav på 

dokumentation, liksom den utredning som ska genomföras inför ett beslut om mottagande av elev i 

grundsärskolan, gymnasiesärskolan och specialskolan. Ytterligare bestämmelser som förutsätter 

dokumentation är skyldigheten att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.  

 

Gemensamt system för dokumentation 

Samtliga elevhälsans professioner och gymnasiechef / rektor har tillgång till webbaserat 

journal/dokumentationssystem för att dokumentera elevärenden.  

 

 

DEN LOKALA PLANEN FÖR ELEVHÄLSA 

På varje skolenhet ska det finnas en lokal elevhälsoplan för elevhälsa där skolenheten beskriver sitt 

elevhälsoarbete. Den är en del av skolenhetens arbetsplan och av det systematiska kvalitetsarbetet.  

Fastställda rubriker i den lokala elevhälsoplanen är ett sätt att säkerställa likvärdigheten. 

Under rubrikerna kan innehållet variera eftersom planen kopplas till skolenhetens kvalitetsarbete. Det 

finns också hänvisningar till styrdokument, riktlinjer och rutiner. Åtaganden som följer 

förvaltningsövergripande rutiner och riktlinjer behöver inte återges i den lokala elevhälsoplanen utan ska 

ses som ett stöd i arbetet med att utforma den. 

 

 

KVALITETSARBETE PÅ SKOLENHETSNIVÅ 

Elevhälsoteamet gör en årlig utvärdering av sitt arbete och den lokala Elevhälsoplanen samt arbetar fram 

en ny lokal elevhälsoplan inför varje nytt läsår. Utvärderingen är en del i skolenhetens systematiska 

kvalitetsarbete. Alla professioner inom elevhälsan bör ingå i arbetet med att utvärdera och därmed också 

planera arbetet inför nästkommande läsår. Utvärderingen används för att långsiktigt synliggöra och 

analysera hur arbetssätt och arbetsformer påverkar resultat och måluppfyllelse. 
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