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”För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,
sameskolan, specialskolan, gymnsaiskolan 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 sådan kompetens att
elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.”
Skollagen 2 kap 25§
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Vägledning för elevhälsa inom barn- och utbildningsförvaltningen i Kristianstads kommun.
Elevhälsa – elevens hälsa

För att elevhälsan i Kristianstads kommun ska utvecklas i sitt
hälsofrämjande och förebyggande arbete och på så sätt utgöra ett
stöd i skolans övergripande uppdrag – att stödja eleverna i deras
kunskapsutveckling - ser vi ett behov av gemensam vägledning.
En förutsättning för en positiv utveckling är att det blir tydligt för
alla som arbetar inom våra skolor att elevhälsan är central för en
god lärandemiljö.
Skolan har både ett fostrande- och ett lärandeuppdrag och för att
lyckas måste skolan erbjuda elevhälsa som en integrerad del i
lärandet i skolan.
Vägledningen ska bidra till en ökad likvärdighet och till bättre
förutsättningar för att elevhälsans uppdrag utförs med kvalitet.
På vilket sätt elevhälsan organiseras och fullgör sina uppgifter
med utgångspunkt från vägledningens intentioner beslutar Rektor.

Mål för elevhälsan

Elevhälsans arbete ska ha fokus på alla barns och elevers bästa.
Alla elever ska få ta del av insatser från elevhälsan men särskild
omsorg ska läggas i arbetet för de elever som har behov av särskilt stöd.
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Elevhälsans arbete ska bedrivas på vetenskaplig grund och enligt
beprövad erfarenhet.
I arbetet med denna vägledning för elevhälsa har följande framgångsfaktorer identifierats.
•
•
•
•
•

Tillgång till elevhälsans kompetenser inom den egna
förvaltningen.
Rektors delaktighet.
Tydliga rutiner för elevhälsans arbete.
Arbetet vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet.
Uppföljning och utvärdering.

Nedanstående tio punkter ska ses som ett stöd i arbetet med att
forma lokala mål och prioriteringar för hur elevhälsans arbete ska
bidra till elevernas lärande.

1.

En samlad elevhälsa

Tanken bakom en samlad elevhälsa är bland annat att olika professioner ska bidra med unik kompetens och att man kan lära av
varandra.
Hur kan de olika professionernas perspektiv integreras och bidra
till arbetet i elevhälsan?
En uppgift för elevhälsan är att diskutera de olika professionernas
arbetsmetoder och komma fram till hur man kan samverka på ett
positivt sätt.
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2.

Rektors ansvar

3.

Lokala elevhälsoteam

Rektor har ansvar för skolans resultat och ett särskilt ansvar för
de elever som har svårt att nå målen. Rektor ansvarar för att
elevhälsan på skolan organiseras så att de elever som behöver
särskilt stöd får det. Rektor beslutar över elevhälsans rutiner och
arbetsgång på skolan.

I de lokala elevhälsoteamen på skolorna ska de olika kompetenserna som beskrivs i lagtexten, det vill säga medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska finnas representerade. Elevhälsoteamet utgör då en samlad och bred kompetens,
som kan ge olika bilder av verksamheten i skolan och av elevernas situation.
I elevhälsoteamet finns möjligheter, utifrån de olika professionernas bidrag och synsätt, att lyfta fram olika perspektiv och se
nya och tänkbara samband. Elevhälsoteamet ska bevaka värdegrund, förhållningssätt och bemötande.
Rektors roll i teamet är viktig för att beslut ska kunna fattas kring
exempelvis resursfrågor men inte mindre viktig för att elevhälsan ska få en självklar och vital roll i skolan.

4.

Tydliga rutiner - arbetsgång

Varje skola ska ha tydliga rutiner som innehåller en beskrivning
över gällande arbetsformer. Detta handlar om synen på uppdraget, vilka som ingår i teamet och när och hur man kan komma i
kontakt med teamet. Det lokala teamet bör sammankallas
regelbundet.
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Hur ärenden och frågor kommer till teamet liksom vilken tillgänglighet som ska finnas ska vara tydligt för alla på arbetsplatsen.
Anmälningsförfarande, eventuellt blankettsystem, möjligheter
att snabbt komma i kontakt med teamet och besökstider är
frågor som behöver diskuteras och tydliggöras.
Förutom dokumentation av frågor som rör enskilda elever bör
även elevhälsoteamets inre arbete dokumenteras utifrån syftet
att kunna utvärdera regelbundet, se mönster och möjligheter att
förändra och utveckla.
Rutiner för elevhälsans arbete ska vara väl kända för alla
berörda på skolan.

5.

Elevhälsoteamets ansvar

Elevhälsoteamets ansvar är att arbeta:
Hälsofrämjande
”Elevhälsan bidrar till skolans vardag blir stödjande, trygg och
främjande”
genom exempelvis:
-värdegrundsarbete
-arbete mot mobbing och kränkningar / likabehandlingsarbete
-att elevhälsan syns och finns i eleverna vardag
-hälsoarbete, ex kost, sömnvanor, hälsobesök och vaccinationer.
-tjej- och killgrupper
-utbildningar kring bemötande och förhållningssätt
-inkluderade insatser
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Förebyggande
”Elevhälsan ställer skärpan mot ett specifikt problem”
genom exempelvis:
-insatser riktade mot en särskild elevgrupp
-bearbeta resultat av trivsel- och trygghetsenkäter
-anpassa den fysiska och psykosociala arbetsmiljön utifrån
aktuella behov
-omsätta likabehandlingsplanen i vardagen
-kartläggningar
-konsultation till arbetslag
-handledning till personal
Både det hälsofrämjande och det förebyggande arbetet kan ske
på individ-, grupp- och organisationsnivå.

6.

Centrala elevhälsoenheten

Centrala elevhälsoenheten utvecklar kontinuerligt sina arbetsformer utifrån det förändrade uppdraget i skollagen. Inom enheten pågår exempelvis ett arbete för att öka medverkan i de lokala
elevhälsoteamen. Enheten arbetar också med uppföljning och
utvärdering i förhållande till de uppdrag som lämnas från förvaltningens förskolor och skolor.
I centrala elevhälsoenheten ingår bland annat elevhälsans psykologiska kompetens. Respektive psykolog måste ha ett samarbete med rektorer och förskolechefer för att kunna planera för
en delaktighet vid elevhälsomöten och dylikt. Sannolikt kan inte
psykologerna delta vid samtliga elevhälsoteamsmöten men det
bör finnas en fast mötesplanering som klart anger vid vilka tillfällen per termin som psykolog har möjlighet att delta.
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Inom centrala elevhälsoenheten finns också andra kompetenser
- logopeder, specialpedagoger, verksamhetschef för skolhälsovården och skolöverläkare - som kan kopplas in, antingen för att
stödja på individnivå eller för att arbeta med exempelvis handledning eller konsultation. Därutöver ingår förvaltningens
skoldatatek.
Verksamhetschefen för elevhälsans medicinska insats ansvarar
för kvalitetsutveckling, patientsäkerhet och uppföljning av de
medicinska insatserna. Verksamhetschefen gör uppföljningsbesök hos skolsköterskorna, kallar till möten och fortbildningsinsatser. Även för psykologerna finns en verksamhetschef som
tillser att verksamheten följer hälso- och sjukvårdslagstiftningen.

7.

Kompetensutveckling

För att utveckla elevhälsoarbetet bör all elevhälsopersonal ta del
av utbildningsinsatser. Insatser som riktar sig till de olika professionerna, men även insatser som riktar sig till hela elevhälsoteamet bör planeras.
Inom förvaltningen bevakas arbetsfältet dels av förskolechefer/
rektorer dels av centrala elevhälsoenheten liksom av förvaltningens utvecklingsavdelning.
I dagsläget innehåller vare sig Rektorsutbildning eller Rektorslyftet några inslag om elevhälsan, varför också rektorsgruppen är
en viktig målgrupp vad gäller kompetensutvecklande erbjudanden.
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8.

Inkludering

9.

”Elevhälsa” - i förskolan

Elevhälsans kompetenser ska vara delaktiga i att utveckla det inkluderande arbetssättet. I forskning finns belagt vilken betydelse
det sociala klimatet och känslan av delaktighet har för elevernas
skolresultat. Inom elevhälsan har flera professioner särskild kunskap och insikt kring relationer och psykosocialt samspel.

För förskolan finns inga krav på elevhälsa. Den medicinska delen finns inom barnhälsovården och inom kommunens förskolor
finns tillgång till specialpedagogisk kompetens. Kommunens förskolor har också tillgång till centrala elevhälsoenhetens kompetenser.
Värdet av tidiga insatser lyfts ofta fram och för att förverkliga
ett förebyggande arbete bör förskolans arbete förtydligas liksom
värdet av väl förberedda övergångar mellan förskola och skola.
Övergångarna mellan förskola och skola bör planeras gemensamt av avlämnande förskolechef och mottagande rektor, som
kan dra god nytta av berörda specialpedagogers kompetens.

10.

Systematiska kvalitetsarbetet

I det systematiska kvalitetsarbetet (BUSK) ingår elevhälsan som
en viktig del, på huvudmannanivå men även på skolnivå. Arbetet
med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom förvaltningen pågår.
Grunderna i det systematiska kvalitetsarbetet är att planera, följa upp och utveckla utbildningen. Elevhälsan förebygger arbetet
för att eleverna ska få en god utbildning och därför är det angeläget att elevhälsans arbete tar avstamp från en kvalitetsprocess
liknande den modell som Skolverket har presenterat:
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”Var är vi?” är en fråga som endast kan besvaras utifrån en uppföljning eller analys av nuläget.
”Vart ska vi?” tar avstamp ifrån den nulägesbeskrivning som
gjordes i ett föregående skede. Här skapas de mål som elevhälsan ska arbeta utifrån. Målen skall bygga på de styrdokument
som tillsammans skapar ramverket för elevhälsan.
”Hur gör vi?” beskriver vilka arbetssätt och vilken organisation
som krävs för att elevhälsan ska uppnå de uppsatta mål som har
bestämts.
”Hur blev det?” är den sista frågan och för att kunna besvara
den krävs en analys av måluppfyllelsen. Analysen ligger sedan
som grund för eventuellt beslut om andra arbetssätt.
Den ovan beskrivna kvalitetsprocess kan göras inom centrala
elevhälsoenheten, men även på lokal enhetsnivå.
Huvudmannen har också möjligheter att genom uppföljningar
undersöka ifall förutsättningar ges för en elevhälsa som följer
styrdokumentens intentioner.
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Bakgrund

Förvaltningschefen gav under våren 2012 ett direktiv om utveckling av elevhälsan inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Av
uppdraget framgick att det fanns ett behov av att belysa och förtydliga elevhälsans nya uppdrag – och en plan för att vidareutveckla elevhälsan skulle utarbetas. I denna plan har också intentionerna i gällande lagstiftning och styrdokument samt de lokala
måldokumenten såsom skolplan och verksamhetsplan vävts in.
En arbetsgrupp med representanter för de olika funktioner som
ska finnas i elevhälsan bildades.
På följande sidor finns arbetsgruppens material.
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Begreppet Elevhälsa

I utredningen ”Från dubbla spår till elevhälsa – i en skola som
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främjar lust att lära, hälsa och utveckling” (SOU 200:19) beskrevs hur elevvården och skolans pedagogiska verksamhet löper bredvid varandra, i dubbla spår, faktiskt ibland i tredubbla
spår, skolhälsovården i sitt spår, elevvården i sitt och skolans
pedagoger i sitt. Utredningens förslag innebar att verksamheten
i skolan länkas åt ett och samma håll till förmån för elevernas
lärande, utveckling och hälsa, därav blev samlingsbegreppet
Elevhälsa.
I skollagen från 2011 införs således begreppet elevhälsa och
krav ställs på vad den samlade elevhälsan ska omfatta för yrkeskategorier.
Av förarbetena framgår att arbete med elevhälsa förutsätter en
hög grad av samverkan, dels mellan elevhälsans personalkategorier dels med övrig personal i skolan, men också med övrig
hälso- och sjukvård samt med socialtjänsten.
2004 utkom Socialstyrelsens nuvarande riktlinjer för skolhälsovården. 2011 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att
utarbeta ett vägledningsdokument för elevhälsan. Syftet är att
genom riktlinjerna erbjuda en god och jämlik elevhälsa i landet.
Framtagandet av dokumentet sker i samarbete med professionsföreträdare samt Skolverket.

Elevhälsa

Bestämmelserna om elevhälsa omfattar förskoleklass, de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Förskola omfattas inte av regelverket.
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Eleverna ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog
och kurator samt personal som kan tillgodose elevernas behov
av specialpedagogiska insatser. I lagstiftningen finns inte reglerat i vilken omfattning respektive funktion ska finnas tillgänglig
utan det avgör huvudmannen.
De tidigare så kallade hälsokontrollerna hos skolsköterska/skolläkare ersätts nu av hälsobesök. Hälsobesöken, som innefattar
allmänna hälsoundersökningar, ska vara jämt fördelade under
skoltiden. I Kristianstads kommun erbjuds fyra hälsobesök i förskoleklass och i årskurserna 2, 4 och 7 därutöver erbjuds ett besök i gymnasieskolans årskurs 1. Eleverna ska dessutom mellan
hälsobesöken erbjudas undersökning av syn och hörsel och andra begränsade hälsoundersökningar. Elever får vid behov anlita
elevhälsan för enklare sjukvårdsinsatser.
Namnbytet från hälsokontroll till hälsobesök visar på ett nytt sätt
att se på elevhälsan - uppdraget ska främst vara förebyggande
och hälsofrämjande.
Likaså är förändringen från elevvård till elevhälsa inte enbart semantisk utan visar på ett ändrat synsätt. En utgångspunkt är att
lärande och hälsa påverkas av samma faktorer.

Elevhälsans uppdrag

Tydligt uttrycks i lagstiftningen att Elevhälsans uppdrag är att
bidra till att fler elever lyckas i skolan och elevhälsan ska medverka till att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för
alla elever.
Motivation, ett gott skolklimat och tillitsfulla relationer är en del
av hälsofrämjande skolutveckling. I skolan ska eleven få lust att
lära, känna trygghet och framtidstro.
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En av de viktigaste skyddsfaktorerna för barn och ungdomar är
att klara skolan. I flera rapporter pekas på riskerna. ”De grupper som har låga eller ofullständiga betyg från grundskolan har
kraftigt förhöjda risker för framtida psykosociala problem, exempelvis kriminalitet, bidragsberoende, missbruk eller självmordsbeteende”. (Socialstyrelsen, Social rapport 2010)
Den samlade elevhälsan ska med tillgång till olika kompetenser
verka för alla elevers rätt till lärande och utveckling. Den största
delen av elevhälsoarbetet genomförs av den ordinarie personalen som möter barn och elever under skoldagen. Värdegrundsarbete och elevhälsan utgör en bas i skolans arbete.
Alla som arbetar i skolan har ett ansvar för att uppmärksamma
de elever som behöver särskilda åtgärder.

Elevhälsans kompetenser

Elevhälsan har fyra stora uppgifter: att stödja, att främja, att
utgöra en resurs för tidiga insatser och att samverka inom och
utanför skolan. För att genomföra dessa uppgifter ingår olika yrkesgrupper i Elevhälsan där var och en bidrar med sina särskilda
kompetenser för att utföra elevhälsans uppdrag.
•

•

Rektor har i Skollagen ett särskilt ansvar för elever som
behöver särskilt stöd. Rektor finns dock inte som en särskild profession i elevhälsan men är den som ska leda
och samordna arbetet och besluta om skolans inre organisation.
Specialpedagogisk kompetens, handlar till stor del om
en fördjupad kunskap om barn och ungdomars utveckling och lärande liksom om specifika inlärningssvårigheter. Att identifiera, analysera och undanröja hinder till
svårigheter i undervisnings, lär- och sociala miljöer.
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•

•

•

Psykologisk kompetens, omfattar utvecklings, inlärningsoch neuropsykologi liksom kunskap om barns och
ungdomars psykiska hälsa. Den omfattar också kunskap
om kriser och konflikter, grupp- och organisationspsykologi.
Kuratorn står för den psykosociala kompetensen och är
en profession som vägleder och utgör en länk mellan
skolan och andra verksamheter som möter barn och
ungdomar i samhället.
Elevhälsans medicinska insats som består av skolskö
ter ska och skolläkare besitter kunskap om barns och
ungdomars fysiska och psykiska utveckling liksom om
hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Elevhälsans styrdokument

Flera olika lagstiftningar reglerar elevhälsans insatser, bland annat skollagen, offentlighets- och sekretesslagen, hälso- och sjukvårdslagen liksom föreskrifter från Arbetsmiljöverket,
Skolverket och Socialstyrelsen.
I Första kapitlet 5 § skollagen framgår att utbildningen ska vila
på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Inom den medicinska insatsen i elevhälsan används ofta begreppet evidens,
som är liktydigt med ”den mest tillförlitliga kunskap som för tillfället finns inom ett givet fält”.
Skolverket har definierat Beprövad erfarenhet:
Är prövad, dokumenterad och genererad under en längre tidsperiod och av många. Den är inte snäv, personlig, muntlig eller
kortsiktig.
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Elevhälsan och värdegrunden

En samlad elevhälsa bygger på grundtanken om den vinst som
görs när olika professioner arbetar tillsammans med en gemensam syn på barn och elevers hälsa och lärande. En hälsofrämjande skolutveckling bygger på ett holistiskt förhållningssätt som
innebär att hälsa och lärande ses som en helhet. I diskussioner
kring hälsofrämjande insatser lyft ofta den salutogena tanken
fram – det vill säga att mer lägga fokus på friskfaktorer och möjligheter än på riskfaktorer och hinder. (KASAM=känslan av sammanhang, Antonovsky, 1991)

Förskolan

Regeringen har valt att inte inkludera förskolan i bestämmelserna kring elevhälsan. Ansvaret för förskolebarn åvilar fortfarande
barnhälsovården.
Enligt Skollagens 8 kap ska förskolechefen tillse att barn i förskola som har behov av särskilt stöd ges detta.

Skolinspektionen

Skolinspektionen har tolkat reglerna om elevhälsa och klargjort
vad myndigheten granskar vid tillsyn och tillståndsprövning.
Utgångspunkter för Skolinspektionens granskning är:
att det finns tillgång till elevhälsa
att elevhälsan arbetar enligt skollagens uppdrag
att rektorn använder elevhälsan i verksamheten på det sätt som
framgår av lagen.
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Tillgänglighet till elevhälsa i Kristianstad

Eleverna i kommunens skolor har tillgång till en elevhälsa som
omfattar samtliga de kompetenser som lagen föreskriver. Organisatoriskt finns tillgång till elevhälsa på skolorna men också
inom centrala elevhälsoenheten som omfattar specialpedagogisk, psykologisk, psykosocial och medicinsk kompetens. Centrala elevhälsoenheten arbetar med ärenden som rör alltifrån
förskolebarn till gymnasieelever. Medarbetarna är indelade i två
team, båda teamen tar emot ärenden från förskola, grundskola,
särskola och gymnasieskola.
Psykologerna har en uppdelning som innebär att de är kontaktpsykologer för angivna förskolor och skolor i skolområdena.
Kontaktpsykologernas uppgift är att utveckla samarbetet med
rektor och skapa förutsättningar för psykologinsatser medverka
till att skapa överblick och kontinuitet i arbetet med elevhälsan
samt ge förslag på utvecklingsområden.
Centrala elevhälsoenhetens uppdrag är att medverka till att
skapa goda förutsättningar för barn och ungdomar i förskola,
grundskola, särskola och gymnasiet. Detta gör vi genom att på
uppdrag från skolområdena bistå med olika kompetenser med
målsättning att skapa ett helhetsperspektiv.

Samtliga medarbetare inom centrala elevhälsoenheten får lite
av ett helikopterperspektiv eftersom de arbetar runt om i kommunen och på så sätt får en god överblick. Den samlade kompetensen och överblicken kan användas för att utveckla elevhälsans verksamhet ytterligare.
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Sekretess

Ofta kommer frågan om sekretess upp som en försvårande faktor för samverkan och samarbete i elevhälsoärenden. De olika
yrkeskategorierna som ingår i elevhälsan lyder under olika sekretessområden. För elevhälsans medicinska insats gäller sträng
sekretess (OSL 25:1, 6,7) för psykolog, kurator och för den som
utför en specialpedagogisk insats inom elevhälsan regleras sekretessen i ett annat kapitel i lagstiftningen (OSL 23:2). Dessa
grupper ska göra en bedömning om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att det leder till men.
En öppning i lagstiftningen har kommit för skolsköterskor och
läkare genom en paragraf i lagen som säger att i undantagsfall
kan uppgifter lämnas om det krävs för att en elev ska få nödvändigt stöd. En annan möjlighet att komma vidare i ett ärende är
att ha vårdnadshavares samtycke.

Insatser för förstärkt elevhälsa

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att genomföra insatser
för att förstärka elevhälsan. Insatserna består av statsbidrag för
personalförstärkningar eller uppdrag inom elevhälsan.

Arbetsgruppen ”Framtidens elevhälsa”

Arbetsgruppen började med att göra en SWOT-analys för att få
en nulägesbeskrivning men också för att med utgångspunkt från
det som kom fram i analysen utarbeta förslag till kommunal vägledning inför den framtida elevhälsan.
Eftersom det i arbetsgruppen fanns representanter för samtliga
kompetenser som ska finnas representerade i elevhälsan finns
förutsättningar för en bred bild av styrkor och möjligheter men
också av svagheter och eventuella hot som elevhälsan kan stöta
på.
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Arbetsgruppens SWOT för elevhälsan
STYRKOR

MÖJLIGHETER

Tillgång till olika lagstadgade
kompetenser
Enhetliga dokument/blanketter
Utbildningar
Elevhälsoteam
Tillgång till en central
elevhälsoenhet

SVAGHETER

Utveckling av lärande och
lärmiljöer
Utveckling av arbetet inom elevhälsoteam samt centrala elevhälsanTa bättre tillvara goda exempel
Skollagens uppdrag för
elevhälsan

HOT

Svårigheter att hitta former för
inkludering
Antalet elever i behov av stöd ökar
Vi lär inte av varandra
Vi utvärderar inte våra insatser

Turbulens bland anställda
Tiden för förebyggande arbete ”äts
upp” av akutärenden
Kränkningar mellan elever

Arbetsgruppen prioriterade att fokusera på
•
Utveckla arbetet i elevhälsoteam och på centrala elevhälsoenheten
•
Enhetliga styrdokument
•
Kollegialt lärande
Arbetsgruppen har fört diskussioner kring elevhälsans konstruktion, tagit del av andra kommuners sätt att arbeta och läst viss
litteratur och forskning inom området.
Till ett arbetsgruppsmöte bjöds rektor Johan Hallberg in och han
presenterade elevhälsans organisation vid de skolor han ansvarar för. Han har också uppdrag för Skolverket för att arbeta med
elevhälsa.
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Framgångsfaktorer i elevhälsoarbete

En kommun som fått mycket uppmärksamhet är Essunga i
Västra Götaland. En forskningsstudie som nyligen genomförts i
Nossebro kring resultatförbättringarna visar att en av de viktigaste faktorerna är att arbetet vilar på vetenskaplig grund. Bengt
Persson, professor i specialpedagogik, som genomfört studien
menar att ett forskningsbaserat arbetssätt inte innebär att lärarna själva behöver forska men att de kan använda sig av den
forskning som finns.
I SKLs Analys Öppna jämförelser framhålls att i framgångsrika
kommuner finns rutiner för att tidigt upptäcka elever som inte
når målen och det finns tillgång till elevhälsans kompetenser liksom ett inkluderande förhållningssätt.
Just vikten av tydliga rutiner för elevhälsans arbete framhålls i
flera av de rapporter vi har tagit del av. Här är viktigt att beakta
att redan i förskolan uppmärksammas ofta de barn som har svårigheter och att insatser därför bör ske inom ramen för förskolans verksamhet.
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Lars H Gustafsson, barnläkare och docent i socialmedicin har i
boken ”Elevhälsa i klassrummet” skrivit:
”Elevhälsan är inte något som finns som en avskild gren i
skolans stora träd. Den finns överallt, i blad, grenar, stam och
rötter. Den handlar om människosyn och förhållningssätt,
och den berör alla i skolan”.
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Vägledning för elevhälsa inom
Barn- och utbildningsförvaltningen
i Kristianstad

