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Inledning 
Elevhälsoplanen strävar mot att främja elevers lärande, utveckling och hälsa.  

Den syftar till att skapa tydlighet i fråga om kompetens, ärendegång, ansvar, 
ansvarsfördelning samt ta fram rutiner för samverkan mellan samtlig personal på 
Lagmansgymnasiet.  

För att främja elevers lärande, utveckling och hälsa förutsätts även en hög grad av samverkan 
med elevers vårdnadshavare eller externa aktörer.  

En långsiktig planering krävs i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet för att undvika 
akuta åtgärder. 

 

Syfte 
Lagmansgymnasiets elevhälsoplan skall synliggöra, skapa tydlighet och ge riktlinjer för 
skolans elevhälsoarbete. 

 

Styrdokument 
Elevhälsoplanen styrs av skollagen, offentlig- och sekretesslagen, hälso-och sjukvårdslagen, 
läroplanen samt allmänna råd från arbetsmiljölagen, skolverket samt socialstyrelsen med 
flera.  

 

Elevhälsans uppdrag 
Elevhälsan i Skollagen 2010:800   

2 kap § 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.  

 

5 kap § 3 Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö 
som präglas av trygghet och studiero.   
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I Socialstyrelsens Vägledning för elevhälsan beskrivs vikten av kompetens kring 
elevhälsoarbete samt en väl fungerande samverkan mellan elevhälsans personal och övrig 
personal på skolan. Elevhälsoarbetet skall bedrivas av all skolpersonal och i skolans alla 
miljöer, och då inte minst i klassrummet där den undervisande läraren spelar en betydelsefull 
roll (Socialstyrelsen, 2016, s 28).   

Petri Partanen, forskare och specialist i pedagogisk psykologi, tydliggör i Att utveckla 
elevhälsan att ansvaret för elevens skolvardag går inte att överlåta av mentorer eller lärare till 
annan profession. Elevhälsoteamet finns som en extra resurs där personal kan söka stöd och 
arbeta gemensamt kring elevens behov (Partanen. P, 2012, s 48). 

 

Förebyggande och hälsofrämjande 
Elevhälsoarbetet skall främst vara förebyggande och hälsofrämjande.   

Förebyggande arbete innebär att man identifierar riskfaktorer som kan påverka elevers hälsa, 
lärande samt utveckling och i synnerhet elever i behov av särskilt stöd.  

Hälsofrämjande arbete syftar mer på övergripande insatser som skall kunna stärka större 
elevgrupper exempelvis genom arbete med elevers levnadsvanor så som sömn, mat och 
motion. Det hälsofrämjande arbetet utgår ifrån ett salutogent perspektiv det vill säga stärka 
och bibehålla elevernas fysiska, psykiska och sociala hälsa. För att det hälsofrämjande arbetet 
skall utvecklas krävs det att lärarnas pedagogiska och relationsskapande arbete kan formas 
efter elevers gemensamma och enskilda behov.  

  

Elevhälsoteamets representanter 
Namn Titel Telefonnummer 
Susanne Schiller Harvey Rektor 0512-311 91 
Lena Ottosson Burge Rektor 0512-311 94 
Elisabeth Andersson Specialpedagog 0512-312 21 
Annalena Ehn Specialpedagog 0512-312 09 
Yvonne Svantesson Skolsköterska 0512-311 93 
Louise Bäck Studie- och yrkesvägledare 0512-312 30 
Edit Strand Skolkurator 0512-311 67  
Anna Bergström Svensson Specialpedagog 0512-312 10 
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Checklista grön för ansvarig lärare/mentor inför möte med 
elevhälsoteamet 
 

Namn och klass på eleven: 
Kryss/ svar: Datum: Åtagande: 
  Samtalat med eleven angående det som oroar. 
  Samtalat med elevens vårdnadshavare angående det som oroar. 
  Eleven har över 10 tillfällen anmäld frånvaro på en termin och 

checklista 1 enligt Handlingsplan vid frånvaro har använts.  
  Eleven har över 4 timmar ogiltig frånvaro under en 30-

dagarsperiod och checklista 1 enligt Handlingsplan vid frånvaro 
har använts. 

  Eleven har kontakt med instans utanför skolan. 
  Eleven har haft kontakt med någon i elevhälsoteamet tidigare. 
  Sammanställning av hur eleven uppnår målen i sina studier. 
  Vilka anpassningar har tidigare gjorts för eleven. 
  Eleven har fått F-varning i kurser där målen inte uppnås. 
Övrig:   

 

Elevhälsoteamets möten 
− Lagman 1 (BA, BF, EK, FT, SA): Lena, Annalena, Anna, Louise, Yvonne och Edit  
− Lagman 2 (EE, IM, IN, NA, TE): Susanne, Elisabeth, Anna, Louise, Yvonne och Edit.   
− Bokningsbara tider Lagman 1: tisdagar kl. 15.00-16.00 samt onsdagar kl. 09.50-10.30, 

20 min/ ärende. 
− Bokningsbara tider Lagman 2: tisdagar kl. 14.00-15.00 samt onsdagar kl. 09.00-09.40, 

20 min/ärende.  
− Bokning görs via expeditionen.  
− Minnesanteckningar rörande specifik elev läggs i elevakt. Skolsköterskan för journal i 

sitt journalsystem, PMO. 
− Under bokad tid diskuterar lärare, elevhälsopersonal och rektorer eventuella åtgärder 

utifrån checklista grön det anmälda ärendets innehåll och karaktär. Uppföljning bokas 
innan avslutat möte.  
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Förväntningar och fördelning av uppgifter i elevhälsoarbetet 
Elevhälsoarbetet skall bedrivas av all skolpersonal och i skolans alla miljöer, och då inte 
minst i klassrummet där den undervisande läraren spelar en betydelsefull roll (Socialstyrelsen, 
2016, s 28).  

 

Rektors ansvar i elevhälsoteamets arbete är att:  
• Skapa förutsättningar på organisationsnivå för elevhälsans verksamhet så att eleverna 

får den ledning och stimulans de behöver 
• Kalla berörda till elevhälsokonferenser om det uppstår problem för eleven i skola 
• Inom givna strukturella ramar fördela resurser och stöd som främjar elevernas lärande 

och utveckling 
• Ansvara för att elevs stödbehov utreds om så framkommer. Om behov av särskilda 

stödåtgärder föreligger uppdra åt specialpedagog att upprätta ett åtgärdsprogram 
tillsammans med berörd personal 

 

Skolsköterskans ansvar i elevhälsoteamets arbete är att: 
• Utföra Basprogrammet för hälsoövervakning och hälsoupplysning för elevhälsans 

medicinska insats antaget av bildningsnämnden 2019-05-29 
• Genom bland annat hälsobesökens hälsosamtal göra bedömningar om vidare 

hjälpbehov föreligger och om så är fallet samverka med andra professioner både inom 
elevhälsoteamet och andra instanser utanför skolan 

• Delge viktig information och handledning om hälsotillstånd hos elev till 
elevhälsoteam och övrig berörd personal enligt vårdnadshavares/ elevers önskan 

• Medverka till anpassningar av undervisningen och vistelse i skola vid ev. långvarig 
sjukdom, funktionsnedsättning eller andra särskilda behov 

• Genom den öppna mottagningsverksamheten hjälpa eleven att reflektera över hur 
denne kan påverka sin hälsa och livssituation och vid behov samarbeta med övriga i 
elevhälsoteamet 
 

 Specialpedagogens ansvar i elevhälsoteamets arbete är att:  
• Stödja och handleda personal kring elever i behov av extra anpassningar och särskilt 

stöd och att ha en helhetsbild av resursbehovet   
• Ansvara för att initiera, följa upp samt utvärdera anpassningar och särskilt stöd 

tillsammans med lärare/arbetslag, elev och vårdnadshavare  
• Delge analys av pedagogiska kartläggningar och bedömningar  
• Delge information om och ha handledande funktion i samverkan med 

tvärprofessionella instanser  
• Vara en pedagogisk samtalspartner i frågor för kollegor och stöd i kontakten med 

andra berörda professioner 
• Vara behjälplig i upprättandet av ett åtgärdsprogram 
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Skolkuratorns ansvar i elevhälsoteamets arbete är att:  
• Delge analys efter genomgången social kartläggning på individ-, grupp- och 

organisationsnivå   
• Handleda personal i det elevhälsofrämjande arbetet 
• Erbjuda stödsamtal till enskild elev  
• Erbjuda flerpartssamtal elev-förälder-lärare-nätverk  
• Samverka med tvärprofessionella instanser kring enskild elev  
• Prioritera insatser under en bestämd period utifrån behov som framkommer 

 

Studie- och yrkesvägledarens ansvar i elevhälsoteamets arbete är att:  
• Delge om förändringar som rör arbetsliv och utbildningsvägar 
• Informera om alternativa vägar gällande studier och arbete 
• Vara en hjälp vid anpassning av studier utifrån till exempel långvarig sjukdom, 

funktionsnedsättning eller andra särskilda behov 
• Komma fram till olika lösningar som syftar till att hjälpa eleven i sin situation 
• Delge viktig information och handledning i enskilda elevärenden till elevhälsoteam 

och övrig berörd personal enligt vårdnadshavares/elevers önskan 
 

Lärarens ansvar i elevhälsoarbetet är att:  
• Ansvara för att samla information för elev/ grupp från undervisande lärare och övriga 

berörda vid oro för elev 
• Komma förberedd till EHT utifrån Checklista grön 
• Ansvara för att delge information från elevhälsomötet vidare till berörd personal   
• Ansvara för att informera och följa upp situationen med elev och vårdnadshavare  
• Följa upp frånvaron regelbundet i Dexter. Följ Handlingsplan vid frånvaro 
• Bistå vid upprättande av åtgärdsprogram 

 

Elevassistentens ansvar i elevhälsoarbetet är att: 
• I samarbete med elevhälsoteamet stötta enskilda elever eller en grupp av elever 
• Uppmärksamma och dokumentera elevers utveckling och behov av stödinsatser 
• Vid behov delta i arbetslagsmöten och EHT gällande berörda elever  
• Samverka med övrig personal  

 

Studiehandledarens ansvar i elevhälsoarbetet är att: 
• I samarbete med undervisande lärare i de olika ämnena arbeta språkutvecklande 
• Uppmärksamma och dokumentera elevers utveckling och behov av studiehandledning 
• Vi behov delta i arbetslagsmöten och EHT gällande berörda elever  
• Samverka med SVA-lärarna gällande språkutvecklande arbetssätt 
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Handlingsplaner 
• Handlingsplan vid frånvaro. 2020-02-28. 
• Handlingsplan mot hot och våld. 2019-08-12 
• Handlingsplan Lagmansgymnasiet mot diskriminering och kränkande behandling.  

2019-98-12 
 

Bilagor 

• Bilaga 1- Ärendeschema sid 9. 

 

Referenslista 
Partanen. P (2012) “Att utveckla elevhälsan”. Petri Partanen och Skolutvecklarna Sverige 
AB. Första upplagan.  

Socialstyrelsen. (2016). “Vägledning för elevhälsan”. Skolverket och Socialstyrelsen. Tredje 
upplagan artikelnummer 2016-11-4. 
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Bilaga 1-Ärendeschema 
            (X om genomfört) 

1. Lärare/mentor känner oro för elevs studier, mående eller annat. 
 

 

2. Lärare/ mentor lyfter med arbetslag (vad funkar, vad funkar inte, 
åtgärder och anpassningar). Insatser dokumenteras. 

 

 

3. Utvärdering med arbetslaget. Vad har gått bra, behov av andra 
åtgärder? Finns behov av att lyfta med EHT? 

 

 

4. Lärare/mentor sammanställer info samt gör checklista grön.  
       Om detta görs av lärare skall mentor informeras. 
 

 

5. EHT. Lärare/mentor beskriver oro. Laget runt. Vad vet varje 
profession om eleven. Diskussion/ tankar delas. Rektor fördelar 
uppdrag och fattar beslut. 

 

 

6. Arbete (av de som fått uppdrag). Externa kontakter informeras 
eller kontaktas om beslut innefattar detta. 

 

 

7. Uppföljning med EHT och lärare/ mentor. Fortsätta med insatser, 
behov av nya insatser eller avsluta ärendet? Mentor återkopplar 
nytt beslut till arbetslag. 
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