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Elevhälsoplan för Lingenäs grundskola.

1. Skolans elevhälsoteam
Lingenässkolans elevhälsoteam består av: Rektor för förskoleklass och fritidshemmet,
rektor för åk 1-3 samt rektor för åk 4-6.  Till skolans team hör också två skolsköterskor, två
kuratorer, en socialpedagog, fyra specialpedagoger/speciallärare samt en förstelärare med
riktat uppdrag mot specialpedagogiska insatser. Elevhälsoteamet har också tillgång till
skolpsykolog och skolläkare från kommunens centrala enhet.

2. Mötesformer – omfattning, dokumentation, mötesstruktur
Lingenäs grundskola har tre olika möten inom elevhälsan.

1. Arbetslagens elevhälsomöten–måndagar på arbetslagstid efter behov där
främst rektor och spec är med, andra delar av EHT deltar endast vid behov.

2. EHT-möte förebyggande och hälsofrämjande – varje onsdag.
3. EHT-möte grupp eller individärende – varje onsdag.

Arbetslagens elevhälsomöten

Den specialpedagog som är kontakt/ansvarig för årskursen träffar arbetslaget för att lyfta
aktuella elev och/eller gruppärenden. Specialpedagog leder mötet och ärendena är
förberedda vid mötestillfället.

Deltagare: Specialpedagog/speciallärare, arbetslag

Dagordning:

1. Checka in
2. Förebyggande och hälsofrämjande
3. Aktuellt från rektor och specialpedagog
4. Elev/grupp-ärende
5. Övrigt
6. Checka ut

Elevärende anmäls unikum (se bilaga 1) till specialpedagog som tillsammans med
rektor går igenom och prioriterar. Ärenden som ska tas upp på måndagsmötet
meddelas mentor veckan innan mötet.

EHT-möte förebyggande och hälsofrämjande

Varje vecka, onsdagar kl 12.45-13.45 träffas hela elevhälsoteamet och behandlar
övergripande frågor för att skapa en likvärdighet på skolan. Rektor leder mötet och
ärendena är väl kända och förberedda vid mötestillfället. Mötete dokumneteras i Prorenata
av sekreterare som rullar på övriga deltagare. Mötet bygger på ett tvärprofessionellt
kollegialt lärande. Områdena som återkommer ungefär en gång/månad är följande:

4



- Frånvaro
- Kränkningar/värdegrundsarbete
- Uppföljning av insatser, särskilt stöd – skolövergripande
- Därtill tillkommer diskussioner utifrån aktuella BUSK inlämningar för att få

elevhälsans syn på dessa, samt övriga övergripande eller aktuella ämnen.

Deltagare: Alla i elevhälsoteamet

Dagordning:

1. Kort incheckning, närvaro/ev presentation av dagens innehåll
2. Huvudpunkt; berörda professioner presenterar samt initierar till dialog
3. Ev. Information
4. Övrigt
5. Kort utcheckning.

EHT-möte grupp- eller individärende

F-klass: Bokningsbara tider kl 13.00-14.00 ca var fjärde vecka + möjlighet att boka tider i
åk 1-3s tider vid behov.
Deltagare: Rektor Maria Jönsson, ssk Anette Leion, kurator Alexandra Friberg, specped
Jeanette Lindskog + ansvarig mentor, ev soc ped fatos Gashi om det anses finnas behov av det.

Åk 1-3: Bokningsbara tider kl 14.00-16.30
Deltagare: Rektor Lena Holmer, ssk Anette Leion, kurator Malin Axelssson, speclärare
Kristina Hörman, spec ped Agneta Bengtsson + ansvarig mentor, ev soc ped fatos Gashi om
det anses finns behov av det.

Åk 4-6: Bokningsbara tider kl 14.00-16.30
Deltagare: Rektor Karitha Månsander, ssk Tina Svensson, kurator Alexandra Friberg, specped
Mona Wimhed + ev förstelärare/spec och soc ped Fatos Gashi om det anses finns behov av det
+ ansvarig mentor

EHT-ärenden prioriteras av rektorer och specialpedagog. Bokningar av ärendena läggs  i
driven för en gemensam översikt.  Dokumentation sker i Prorenata.
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Mötesstruktur

Gemensam förståelse

Nytt nuläge
och åtgärder
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Dokumentation

Dokumentation sker i Prorenata på samtliga möten i EHT.

3. Förebyggande och hälsofrämjande arbete

Allt elevhälsoarbete är i grunden hälsofrämjande och förebyggande, arbetet ska bidra till
skapandet av goda miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.
På Lingenässkolan har vi ett salutogent och relationellt perspektiv utifrån våra
nyckelbegrepp: Vi bemöter alla olika, inkludering, formativt förhållningssätt samt
språkutvecklande arbetssätt. Alla vuxna på skolan har ett gemensamt ansvar för detta:
skolans elever är allas elever.

Elevhälsoteamet är en stödfunktion för skolan och arbetar hälsofrämjande, förebyggande,
åtgärdande och konsultativt utifrån sina olika professioner. Skolans pedagoger samråder
löpande med elevhälsoteamet gällande elevernas lärmiljö, enskilda elevers
kunskapsutveckling, närvaro, extra anpassningar, särskilt stöd mm.

Rektors ansvar

Rektor har det yttersta ansvaret för elevhälsoarbetet. Detta innebär att rektor har ansvaret
för att elevhälsoarbetet fungerar på skolan. Rektor bär emellertid inte ensam ansvaret för
hur arbetet genomförs.  Rektor har möjlighet att delegera till alla professioner i elevhälsan,
försteläraren, arbetslaget eller enskild pedagog.

Arbetslagets ansvar

All pedagogisk personal ingår i ett arbetslag. Arbetslagen har arbetslagsmöten 1 gång i
veckan. På arbetslagsmöten ska tid avsättas kontinuerligt för elevhälsoarbete. I arbetslaget
hjälps man åt att förebygga uppkomsten av skolsvårigheter. Arbetslaget ska erbjuda
personalen en plats att lyfta frågor, delge erfarenheter samt ge och få kollegialt stöd. Det är
viktigt för arbetslaget och all personal att tänka på att använda sig av avsedda
forum/möten för att diskutera elevärenden.

Mentors ansvar

Mentor uppmärksammar om ett barn/en elev riskerar att inte utvecklas i riktning mot de
kunskapskrav som minst ska uppnås enligt Lgr22.

Samtliga pedagoger dokumenterar dagligen elevers frånvaro i Edlevo. Det är mentors
uppgift att följa upp sina elevers frånvaro (se bilaga 3 Handlingsplan för oroande frånvaro
på Lingenässkolan).

Mentor har ansvaret för att nödvändig information om en elev kommer fram till all berörd
personal som t.ex. lärare utanför arbetslaget. Mentor har också ansvar när en ny elev
börjar, att inhämta information från föregående skola.
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Specialpedagog och speciallärare

På Lingenässkolans grundskola finns tillgång till tre specialpedagoger, en speciallärare
samt en resurslärare. Utifrån ett elevperspektiv tillgodoses att elever ges förutsättningar
till ökad kunskap Tillsammans med övriga i elevhälsoteamet arbetar vi främst
hälsofrämjande och förebyggande. Genom observationer av lärmiljön och elever i
undervisningssituationer kartläggs lärsituationer för att ge elever tillgång till sina
förmågor i lärandet.

Arbetsuppgifterna består bland annat av handledning till personal, undervisning i form av
tidsbegränsade insatser på individ och/eller gruppnivå. Screeningar och anpassningar
genomförs i samarbete med pedagoger. Vid behov tillhandahåller spec anpassade
läromedel, kompenserande hjälpverktyg, struktur- och stödmaterial.

Spec genomför även läs- och skrivutredningar, utformar pedagogiska bedömningar inför
mottagandet i annan skolform och är kontaktperson till andra professioner.

I samråd med rektor beslutar spec om eleverna är i behov av en pedagogisk utredning,
(Stödmall finns Unikum) vilket ger samtliga undervisande lärare möjlighet att delge sina
framgångsfaktorer kring elevens lärande i de olika ämnena. När detta är klart
kompletteras utredningen med spec analyser av observationer, testresultat samt fyller i ev
resultat av screeningar, nationella prov mm.
Spec fattar därefter beslut - efter delegation från rektor - om eleven är i behov av ett
åtgärdsprogram eller inte, samt upprättar och fördelar åtgärderna i samråd med mentor.

Skolsköterska och skolläkare

Skolan har tillgång till skolsköterska och skolläkare och de utgör tillsammans det som
kallas för Elevhälsans medicinska insats.

Skolsköterskan erbjuder:

Hälsobesök i förskoleklass, skolår 2, 4, 7 och första året på gymnasiet. Alla hälsobesök
innefattar specifika screeningundersökningar (längd- vikt-, rygg-, syn- och
hörselundersökning) samt hälsosamtal (ett samtal med stödjande och hälsofrämjande
inriktning kring den enskildes hälsa, skolsituation och livsstil).

Vaccinationer enligt allmänna vaccinationsprogrammet i skolår 2 (mässling, påssjuka och
röda hund), skolår 5 (humant papillomvirus) och skolår 8 (difteri, stelkramp och
kikhosta). Ssk erbjuder även kompletterande vaccinationer till de barn som är nyanlända
eller av annan anledning inte följt det allmänna vaccinationsprogrammet.

Tid till skolläkaren vid behov.

Enkla sjukvårdsinsatser vid öppen mottagning dit elever kan vända sig utan att beställa
tid.

Som en del av det förebyggande och främjande arbetet ingår även att arbeta med frånvaro
och att möta upp med information och utbildning kring frågor som kommer upp från
pedagoger utifrån att behov har identifierats. Handledning av personal i olika frågor är då
vanligt förekommande.
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Skolsköterskor, kuratorer och socialpedagog samarbetar och har utformat ett gemensamt
undervisningsmaterial som redovisas i ett årshjul, se bilaga 5. Skolsköterskans
hälsofrämjande undervisning enligt basprogrammet har i den hälsofrämjande
undervisningen kopplats samman med kuratorernas psykosociala del.

Kurator

Skolkuratorerna finns på skolan för att skapa en så bra psykosocial miljö som möjligt för
eleverna att studera och utvecklas i.

Kuratorns arbete går ut på att både stödja enskilda elever samt på gruppnivå och arbeta
med exempelvis värdegrundsfrågor och med skolans Likabehandlingsplan för att
motverka kränkningar och diskriminering. Det kan också uppstå behov av riktade insatser
kring olika frågor såsom ANDTS el dyl. Handledning och rådgivning till övrig personal i
dylika frågor är en vanligt förekommande arbetsuppgift. Kuratorn arbetar även med
frånvarohantering, krisplan och föräldrakontakter. Sociala bedömningar inför grund- och
gymnasiesärskola, skolsociala kartläggningar och social kartläggning med nyanlända
elever är andra arbetsuppgifter som ingår i kuratorns uppdrag, samt samverkan med
andra aktörer (tex socialtjänst, familjeservice, bup).

Skolsköterskor, kuratorer och socialpedagog samarbetar och har utformat ett gemensamt
undervisningsmaterial som redovisas i ett årshjul, se bilaga 5. Skolsköterskornas
hälsofrämjande undervisning enligt basprogrammet har i den hälsofrämjande
undervisningen kopplats samman med kuratorernas psykosociala del.

Se skolsköterskornas och kuratorernas gemensamma årshjul som bilaga 5.

Psykolog

Skolpsykologen arbetar på uppdrag från Lingenässkolan. Psykologen handleder, ger
konsultation, bidrar på olika sätt med psykologisk kompetens och genomför psykologiska
utredningar av barn och elever.

Logoped

Logopederna ger konsultation och handledning kring arbetet med barn och elever som har
någon form av språklig svårighet. Logopederna gör språkliga bedömningar/utredningar
och ger förslag på träningsmetoder för tal- och språkutveckling. (Vi har  inte tillgång till
logoped på skolan, utan måste ansöka centralt om denna expertis.)

Socialpedagog

Socialpedagogen arbetar, tillsammans med övrig personal på skolan, med vårt
värdegrundsarbete och då bland annat genom konflikthantering för att förhindra
diskriminering och kränkningar. I det ingår både främjande, förebyggande och åtgärdande
arbete/uppdrag. Detta innebär bland annat att skapa/bygga förtroendefulla och goda
relationer till enskilda elever och elevgrupper och till vårdnadshavare. Socialpedagogen
arbetar med gruppdynamiska processer (hur vi fungerar tillsammans) med fokus på ett
positivt, stärkande och lösningsinriktat förhållningssätt.

Förstelärare med riktat uppdrag mot elevhälsa

Försteläraren kommer detta läsår att arbeta med riktade insatser mot elever i behov av
särskilt stöd i åk 4-6 och vara en del av EHT för mellanstadiet.
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4. Ärendegång till elevhälsoteam

Se bilaga 6 Elevhälsotrappa

Steg 1 – Uppmärksamma

Pedagoger uppmärksammar att ett en elev riskerar att inte utvecklas i riktning mot de
kunskapskrav som minst ska uppnås enligt Lgr11 eller sociala och medicinska hinder.
Vårdnadshavare kontaktas för att samarbeta kring eleven.

Ansvarig: Berörd pedagog/mentor

Steg 2 – Anpassa

Barnet/eleven ges skyndsamt stöd i form av extra anpassningar (se bilaga 2 Förslag på
extra anpassningar) t.ex. återkoppling vid instruktioner eller bildstöd. Extra
anpassningarna dokumenteras i Unikum.

Anpassningarna genomförs, följs upp och utvärderas kontinuerligt av berörd pedagog.
Eventuellt intensifieras anpassningarna ytterligare. Tidpunkten för när de följs upp avgörs
i varje enskilt fall. Vårdnadshavare är involverad i arbetet kring eleven.

Ansvarig: Berörd pedagog/mentor

Steg 3 – Intensifiera anpassningar

Dialog förs mellan berörd pedagog och specialpedagog/speciallärare kring val av extra
anpassningar. Ev anmäla till arbetslagets elevhälsomöte. Vårdnadshavare är involverad i
arbetet kring eleven.

Ansvarig: Berörd pedagog/mentor/specialpedagog/speciallärare

Steg 4 – Anmäla

Om eleven efter en tid med de extra anpassningarna fortfarande inte utvecklas i riktning
mot de förväntade kunskapskraven, görs en anmälan till elevhälsoteamet via arbetslagets
elevhälsomöte. Samtliga kompetenser i elevhälsoteamet används utifrån behov för att få en
helhetsförståelse av elevens situation. Utifrån denna samlade bedömning kan rektor
besluta om att en utredning av behovet av särskilt stöd ska inledas. Vårdnadshavare är
involverad i arbetet kring eleven.

Ansvarig: Rektor

Steg 5 - Utreda

En utredning av elevens eventuella behov av särskilt stöd görs skyndsamt.

Vårdnadshavare och elev informeras och är delaktiga i utredningen.
Speciallärare/specialpedagog fattar beslut (utifrån delegation) om barnet/eleven är i
behov av särskilt stöd eller inte och vårdnadshavare informeras. Detta dokumenteras PMO
och Unikum. Beslutet kan överklagas av vårdnadshavare inom tre veckor.

Ansvarig: Berörd pedagog/mentor/specialpedagog/speciallärare
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Steg 6 – Åtgärda

Åtgärdsprogram upprättas i Unikum där det tydligt framgår vem som är ansvarig för
respektive åtgärd.

Ansvarig: Speciallärare/specialpedagog och mentor/berörd pedagog.

Rektor kan överlåta sin beslutanderätt till skolornas specialpedagog/speciallärare genom
delegation. Däremot är det enbart rektor som fattar beslut om särskild
undervisningsgrupp eller anpassad studiegång om detta behöver genomföras för elev.

Vårdnadshavare görs delaktiga samt har möjlighet att överklaga innehållet i
åtgärdsprogrammet.

Om behov finns av mer omfattande specialistutredning, som exempelvis genomförs av
skolpsykolog eller logoped, görs en skriftlig ansökan av rektor och
specialpedagog/speciallärare till Barn- och utbildningsförvaltningens Centrala
Elevhälsoenhet. Ibland finns även behov av annan extern kompetens.

Steg 7 – Utvärdera

Arbetet med åtgärdsprogram genomförs, följs upp och utvärderas i Unikum. Tidpunkten
för uppföljning avgörs i varje enskilt fall.

Vid utvärderingen tas det ställning till om ett nytt åtgärdsprogram ska utarbetas eller om
åtgärdsprogrammet ska avslutas då det inte längre finns behov av särskilt stöd. Om
åtgärdsprogrammet ska avslutas beslutas detta av specialpedagog/speciallärare eller
rektor i samråd med mentor/berörd pedagog.

Ansvarig: Speciallärare/specialpedagog och mentor/berörd pedagog.

Vid läsårets slut:

Elev som har åtgärdsprogram som planerar fortsätta under nästa läsår:

- Vid uppföljningsmöte i slutet av terminen skrivs en kommentar “Åtgärdsprogram
avslutas för läsåret. Nytt åtgärdsprogram upprättas i början av nästa läsår”. När
läsåret startar skapas ett nytt åtgärdsprogram

Alla elever som slutar på skolan;

- SKA åtgärdsprogram avslutas. Anser pedagog/specialpedagog att det särskilda
stödet bör fortsätta skrivs en kommentar “avslutas på grund av skolbyte” Om
åtgärdsprogram ska avslutas helt ska beslut fattas av rektor.

7. Samverkan med externa parter

Främjande samverkan sker med bl.a. BUP, Barn- och ungdomshabiliteringen, olika
instanser i Arbete och välfärdsförvaltningen, Centrala elevhälsan. Förebyggande
samverkan kan ske genom ex LOTS, nätverksmöten och tjänstemannamöten.
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8. Värdegrundsarbete, plan mot diskriminering och kränkande behandling

Värdegrundsarbetet är levande på Lingenässkolan. Planen mot diskriminering och
kränkande behandling  (se bilaga 6) revideras varje år. Arbetet med kränkningar är
ständigt pågående och har en egen punkt på elevhälsoteamets dagordning. Detta för att
kunna sammanställa och se mönster för att förbättra det förebyggande och främjande
arbetet på skolan. Trygghet och trivselenkäten är ett bra verktyg för att se att utvecklingen
går åt rätt håll men även resultat från utvecklingskonferenser, närvarostatistik samt
observationer ligger till grund för skolans värdegrundsarbete.

9. Uppföljning och utvärderingar av elevhälsoarbetet.

Elevhälsan sätter inför varje läsår upp främjande, förebyggande och åtgärdande mål för sitt
arbete. Dessa mål följs upp runt jul samt utvärderas vid läsårets slut, då även nya mål för
nästa läsår formuleras.

10. Årets tema – vad fokuserar vi på?
Lingenässkolans tema för läsåret 22/23 är fortsatt arbetet med elevernas ansvar, trygghet
och trivsel utifrån våra kartläggningar i det systematiska kvalitetsarbetet och framgångsrik
undervisning från lå 21/22. I elevhälsans utvärdering för lå 21/22 framkom det också att
vi behöver lägga fokus på att lyssna in eleverna och deras vårdnadshavare och göra dem
mer delaktiga i flera av de processer som rör elevernas skolvardag.

Utifrån resultaten från elevhälsoteamets utvärderingsdag är följande mål för EHT läsåret
22/23:

Övergripande mål:

Skapa en framgångsrik elevhälsa med stark koppling till elevers lärande och
resultat med eleven i centrum.

Mål för det främjande arbetet:
All personal skapar goda lärmiljöer som främjar trygghet, lärande och gemenskap
samt bidrar till elevens välmående.

Mål för det förebyggande arbetet:
Ökad närvaro  bland eleverna.
Inga kränkningar/mobbning/diskriminering förekommer på skolan.

Mål för det åtgärdande arbetet:
Elever i behov av särskilt stöd får tillgång till de insatser som de behöver.

Se bilaga 8.
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För mer information kontakta

Maria Jönsson Rektor F 044-134283

Lena Holmer Rektor L 044-135232

Karitha Månsander Rektor M 044-136137
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