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Lokal elevhälsoplan för Rosendalsskolan 
 

Inledning  
 

I enlighet med Skollagen (2010:800) har skolan ansvar för att skapa en god lärandemiljö för 

elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling.   

 

Visioner och mål 
 

Elevhälsan börjar i klassrummet. 

Studiero. 

Elevens individuella utveckling ska vara väl dokumenterad t.ex. i IUP och kontinuerliga 

kartläggningar på skolan.  

Bra övergångar genom hela skolgången, från förskoleklass till gymnasiet. 

Alla elever ska kunna känna trygghet och bli respekterade. 

Alla elever ska uppnå kunskapsmålen och med minsta tvekan om att det inte är möjligt ska 

kartläggning göras och insatser ges. 

All personal ska vara förtrogen med arbetsgången vid elevhälsoarbete. 

 

 

Syfte med elevhälsoarbetet  
 

Elevhälsans uppdrag är främst att vara förebyggande och hälsofrämjande och syftar till att 

främja alla elevers utveckling och lärande. Detta arbete förutsätter en hög grad av samverkan 

mellan elevhälsans personal och övriga personalgrupper. I elevhälsans arbete ingår att främja 

olika samverkansformer inom skolan och med externa aktörer. 

Elevhälsan har ett särskilt ansvar att utifrån olika kompetenser se till att undanröja hinder för 

varje enskild elevs lärande och utveckling. Elevhälsoarbetet syftar till att stötta 

hänsynstagande till elevers olika behov och till att uppväga skillnader i elevers förutsättningar 

för lärande. 

 

 

Rosendalsskolans arbete med elevhälsa börjar i klassrummet, korridoren, i 

omklädningsrummet, i matsalen eller på skolgården 
 

Klass/ämneslärarens ansvar är att utöva pedagogiskt ledarskap i klassrummet. Till sin hjälp 

har läraren strategier och metoder för att främja alla elevers utveckling och upptäcka behov av 

stöd. I arbetslaget diskuteras regelbundet pedagogiska frågor och temporära omfördelningar 

av resurser sker vid behov för att främja utveckling och förebygga svårigheter. Lärare och 

arbetslag kan, vid behov av stöd och vidare utredning av svårigheter, anmäla ärenden 

avseende såväl grupper som enskilda elever till elevhälsoteamet, EHT. 

Elevhälsoteamet träffas regelbundet. Det är möjligt att anmäla ärenden till EHT och att så 

snabbt som möjligt få tid för möte. 

 

 

Elevhälsoteamets organisation och medlemmar  

 
Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 

insatser som kräver tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator, logoped och 
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personal med kompetens så att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan 

tillgodoses. Dessa kompetenser finns att tillgå på Rosendalsskolan.   

 

Elevhälsoteamens uppdrag 
 

- Att arbeta förebyggande och hälsofrämjande på såväl organisationsnivå som på grupp-

och individnivå. Förebyggande genom att förhindra upprepning av negativa händelser, 

främjande genom ett salutogent förhållningssätt. 

- Att arbeta för att all personal blir förtrogen med arbetet med elevhälsa. 

- Genom konsultation/handledning ge stöd till pedagoger och övrig personal som i 

skolan arbetar med eleverna. 

- Stötta pedagogers vidtagande av åtgärder för att undanröja hinder för lärande. 

- Stötta elever, föräldrar och lärare för en förbättrad skolsituation. 

- Bistå vid pedagogiska utredningar och vid behov genomföra fördjupade utredningar 

kring lärandet. 

 

 

Flödesschema för elevhälsoarbetet på Rosendalsskolan 
 

Uppmärksamma. Alla lärare ska: 

  identifiera behov av särskilt stöd 

 anpassa pedagogik, läromedel och grupperingar utifrån varje enskild elevs behov 

 vid behov konsultera EHT 

Utreda och dokumentera. Klassläraren ska: 

 Skyndsamt kontakta vårdnadshavare. 

 Anmäla till rektor/EHT. 

 Rektor ska skyndsamt se till att en utredning om elevens bristande kunskapsutveckling 

kommer till stånd. 

 I samband med anmälan till EHT ska en pedagogisk utredning vara gjord. Alla lärare 

bidrar. Klasslärare/mentor sammanställer den pedagogiska utredningen. 

 

Beslut  

 

Vid behov upprättas Åtgärdsprogram (ÅP). Rektor, eller den som rektor utser, beslutar över 

om så ska ske. Vid upprättande och uppföljning av ÅP finns på Rosendalsskolan fastställda 

rutiner, se separat dokument. 

 

 

 

 

 

Observera att anmälningsplikt till Socialtjänsten enligt 14 kap.1§ råder vid misstanke 

om att ett barn far illa. Detta gäller alla som arbetar i skolan. På Rosendalsskolan 

skriver rektor, biträdande rektor, kurator eller skolsköterska den anmälan och bör 

skyndsamt kontaktas. 
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Ärenden till elevhälsoteamet (EHT) 

Den första nivån för elevhälsoarbetet är i klassrummet. 

Den andra nivån för elevhälsoarbetet är i arbetslaget.  

Tredje nivån för elevhälsoarbetet är elevhälsoteamet. 

 

Elevhälsoteamet 

De som är med i elevhälsoteamet är Karin (rektor), Ia (biträdande rektor/specialpedagog), Emma 

(skolsköterska), Nilla (speciallärare matematik) och Camilla (kurator). Dessa har regelbundna möten 

en gång i veckan. 

När någon eller några ur EHT träffar lärare och eventuellt föräldrar kallas det elevhälsomöte, EHM. 

Meddela Karin eller Ia om du vill ha ett EHM. 

När du vill boka en tid för EHM, elevhälsomöte är gången följande: 

 

Läraren och specialläraren förbereder tillsammans kring eleven utifrån dessa frågeställningar: 

- Vad som har gjorts hittills 

- Elevens måluppfyllelse 

- Elevens lärmiljö 

- Skoluppgifter/aktiviteter 

 

1. Lärare och speciallärare förbereder underlaget (pu) för EHM. 

2. Läraren/specialläraren anmäler behovet av EHM till Karin eller Ia. 

3. När elevhälsomötet har varit tas ärendet upp i elevhälsoteamet. I mötet beslutas vem 

som återkopplar till läraren/specialläraren. 

4. Återkoppling till lärare och speciallärare. 
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Anmälan till Elevhälsoteamet 

(Mattedokument ifyllt, fås vid anmälan) 

Insatser 

Max 2 månader 

(Överenskommer när insatser planeras) 

Utvärdering, i EHT 

Inte okej? 

Gå vidare med fördjupad specpedutredning  

Insatser 

Max 2 månader 

(Överenskommer när insatser planeras) 

Utvärdering, i EHT 

Inte okej? 

Gå vidare med fördjupad matematisk 

kartläggning av spec lärare i matematik  

Har föräldrarna 

kontaktats? 

JA              NEJ  

Insatser 

Max 2 månader 

(Överenskommer när insatser planeras) 

Utvärdering, i EHT 

OK! 

OK! 
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Anmälan till Elevhälsoteamet 

(Språkdokumentet ifyllt, fås vid anmälan) 

Insatser 

Max 2 månader 

(Överenskommer när insatser planeras) 

Utvärdering, i EHT 

Inte okej? 

Gå vidare med fördjupad specpedutredning  

Insatser 

Max 2 månader 

(Överenskommer när insatser planeras) 

Insatser 

Max 2 månader  

(Överenskommer när insatser planeras) 

 

Utvärdering, i EHT 

Inte okej? 

Gå vidare med bedömning av logoped  

Har föräldrarna 

kontaktats?  

JA            NEJ  

Utvärdering, i EHT 

 

OK! 

OK! 


