
Elevhälsan &

värdegrundsarbete



Kvällens innehåll

• EHT – mål & syfte

• EHT – rollbeskrivningar

• Värdegrundsarbete

• Globalt

• Nationellt

• Lokalt – Linköping samt Ekängens skolor

• Diskussion & frågor



EHT – mål och syfte
• Elevhälsoteamet har som mål att jobba med att undanröja hinder för lärande genom 

hälsofrämjande och förebyggande arbete i skolan. Såhär definieras begreppen:

• Hälsofrämjande arbete handlar om att stärka ett fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och utgår ifrån kunskap om vad som gör att barn utvecklas väl och 

mår bra.

• Ex. inkluderande undervisning, levnadsvanor, utbildning av elever i stresshantering

• Förebyggande arbete handlar om att förhindra sjukdomar, skador samt fysiska, 

psykiska och sociala problem och utgår ifrån kunskap om vad som orsakar 

upplevd ohälsa, sjukdom eller skolproblem.

• Ex. rutiner för tidig upptäckt av elever i behov av stöd, rutiner för närvaro/frånvaro, handledning av personal 



Barn ramlar i sjön 

• Åtgärdande arbete – dra upp barnen ur vattnet

• Förebyggande arbete – staket och flytvästar

• Hälsofrämjande arbete – lära barnen simma



Hälsofrämjande förhållningssätt



EHT
Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. 

Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas

• Skolans värdegrund

• Värdegrundsarbete med teman

• Inkluderande och tillgänglig lärmiljö

• Hälsa och mående

• EHT-möten varje vecka

• Handledning av personal, observationer/stöd i verksamheten



Presentation av våra roller i EHT

• Skolsköterska – Lisa Fägersjö

• Hälsofrämjande och förebyggande arbete

• Hälsosamtal i åk F, 2 och 4

• Vaccinationer

• Medicinska kostintyg

• Uppföljningar av remisser från externa instanser

• Finns behjälplig vid akuta sjukdomstillstånd samt för rådgivning. I övrigt hänvisas till 

vårdcentralen.



• Skolkurator – Carolina Medin

• Hälsofrämjande och förebyggande arbete utifrån årshjulet

• Koordinerar skolans värdegrundsarbete

• Koordinerar SVÄN (skolans trygghetsteam)

• Kränkningsärenden – tar emot, följer upp och dokumenterar

• Bistår vid orosanmälningar

• Sociala kartläggningar och observationer

• Handledning/konsultation till pedagoger utifrån ett socialt & psykosocialt perspektiv

• Elevsamtal med främsta syfte att fånga upp behov som skolan behöver åtgärda, men 

även stödsamtal vid skolrelaterad ohälsa. Vid hemrelaterad psykosocial ohälsa, t.ex. 

skilsmässa och konflikter mellan familjemedlemmar, hänvisas till första linjen eller 

någon av kommunens familjeenheter.



• Skolpsykolog – Sandra Anello

• Hälsofrämjande och förebyggande arbete utifrån årshjulet

• Genomför utredning vid misstanke om intellektuell funktionsnedsättning

• Kan hjälpa till vid kartläggning och remittering av elever med misstänkt 

neuropsykiatrisk problematik

• Handledning/konsultation till pedagoger utifrån ett psykologiskt perspektiv

• Närvaroarbete – kartläggning vid problematisk skolfrånvaro

• Kan träffa elever och föräldrar för kartläggande samtal, bedömning av mående och 

korta behandlingsinsatser vid psykisk ohälsa kopplad till skolan. Om mer 

genomgripande ohälsa hänvisas till första linjen/remiss till BUP.



• Specialpedagogisk koordinator – Per Bergqvist

• Hälsofrämjande och förebyggande arbete utifrån årshjulet

• Stöttar vid anpassning av undervisningen

• Handleder och coachar pedagoger

• Stöttar vid kartläggningar och åtgärdsprogram

• Leder/koordinerar EHT

• Koordinerar vid överlämningar förskola-förskoleklass

• Samordnar möten med vårdnadshavare kring elevens skolsituation

• Följer upp, utvärderar och stödjer utvecklingen av verksamhetens lärandemiljöer



• Rektor – Adalheidur Östlund

• Rektor ska, som pedagogisk ledare och chef, ta ett övergripande ansvar för att skolans 

verksamhet inriktas mot de nationella målen. Därav har jag också ett övergripande 

ansvar för elevhälsoteamet

• Kap 2, 25 § För eleverna i förskoleklassen, grundskolan /…/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

• Se till att de medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 

kompetenser samverkar på bästa sätt för eleverna i ett tvärprofessionellt team.



Hälsa och värdegrund


