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Det handlar om möten mellan människor! Där skapas kvalitet. 

 
 
 

Värdegrundsarbetet syns i vardagen. 

Släpp inte blicken från lärandet. 

Jag kan, jag vill, jag duger. 

Livet är fullt av möjligheter. 

Tänk om, tänk nytt. 
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Syfte och mål  
 

Karlbergsskolans elevhälsaarbete bygger på respekt för alla människors egenvärde. 

Grunderna vilar på formuleringar i skollag och läroplan.  

 

Definition av elevhälsaarbetet:  

En samlad resurs för att främja lärande, god allmän utveckling och hälsa hos varje 

elev.  

 

Elevhälsateamet: 

Rektor, speciallärare, skolsköterska, kurator, psykolog. 

 
Målsättningar: 

Elevens utveckling mot målen ska stödjas.  

Elevhälsan ska vara tillgänglig och nära för eleverna. 

Ett tydligt samband ska finnas mellan den särskilda stödundervisningen och  övrig 

undervisning. 

   Elevhälsa för alla innebär att all personal har en del i arbetet med elevhälsan. 

 

 

Utgångspunkter för verksamheten ska vara: 

   Att skolan är en plats för lärande och utveckling där all personal i samverkan 

med elever och vårdnadshavare skall skapa goda lärandemiljöer för varje 

elev. 

   Att relationer och samverkan i skolan är centrala för skolans möjlighet att 

uppfylla sina mål. 

   Att lärande och hälsa påverkas av samma generella faktorer, nämligen 

delaktighet, självkänsla, inflytande och möjlighet att påverka. 
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Medel för måluppfyllelse 
 

 

Salutogent (hälsobringande) förhållningssätt 

I det salutogena tänkandet är begreppet ”Känsla av sammanhang ” ( KASAM) ett 

centralt begrepp på Karlbergsskolan. Såväl i arbetet med elever, vårdnadshavare som i 

det interna arbetet i personalgruppen är det angeläget att skapa känsla av 

sammanhang. 

 
KASAM innebär att alla aktörer upplever: 

begriplighet, det vill säga varför saker är som de är, 

hanterbarhet, vad och hur man ska göra och 

meningsfullhet, att vara delaktig i genomförandet. 
 

 
Att skapa förutsättningar för detta kräver tydlighet, prestigelöshet, samarbete och att 
realistiska förväntningar och krav ställs i olika situationer. 

 
Systemteoretiskt tänkande 
Olika delområden kan inte förstås och lösas isolerade från varandra utan måste lösas i 
ett sammanhang. Bilden av en elevs utveckling och lärande se ut på följande sätt: 

 
 
 
 

Möten Mottagande 
 
 
 
 
 

Vägval Reseledsagare 
 
 

Barns resa 
 
 
 
 
 

Ressällskap Landskap 
 

 
Utrustning 
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Här ses olika aspekter av en helhetssyn på eleven och elevens situation. Alla delar är 
en del av, och kan påverka helheten d v s här föreligger ett samspel. Vi behöver inte 
veta orsaken till ev. problem eller svårigheter. Vi kan gå in och påverka där det är 
möjligt, vilket medför en påverkan på helheten. Möjligheten att påverka i gynnsam 
riktning ökar. 

 
Samhället 

 
 

Skolan 
 
 

Familjen 
 
 
 
 

Ester 
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Lösningsfokuserat förhållningssätt 

Med ett lösningsfokuserat förhållningssätt tar vi svårigheter på allvar. Människor har 

alltid goda skäl att göra det de gör. Vi skapar beskrivningar av nya mål, hittar det som 

fungerar bra och förstärker det. 

 
Tre grundregler som vi arbetar efter: 

Om det inte är trasigt - laga det inte. 

Om det fungerar – gör mer av det. 

Om det inte fungerar – gör något annat. 

 

Rutiner för arbetet med elevhälsa 
 

 

Alla elever är allas ansvar 

 

 

Citat Lgr-11:  

”Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd, och 

samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande”. 
 

 

  E   

  D   Extern insats 

 

 

 
  A   

Ansvarig lärare 

 

 

   B   

Arbetslag 

   C   

EHT 

EHK 
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A och B: Ansvarig lärare/mentor, vårdnadshavare, elev, arbetslag 

Tidig insats är av största vikt. Allas kännedom om allas elever ger möjlighet till 

omedelbara insatser och omprioriteringar vid behov. 

Extra anpassningar - Används om en elev riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i 

läroplanen, eleven ska skyndsamt ges stöd i form av extra anpassning inom klassens ram. 

Vårdnadshavare kontaktas. 

 

a. Insatsen intensifieras 

b. Anmälan till rektor om ev. behov av särskilt stöd 

 

C: Elevhälsateamet (EHT) 

Elever som behöver insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för 

lärare och övrig skolpersonal. 

1. Läraren anmäler till EHT, elevhälsateamet. 

2. EHT beslutar om utredning. 

3. Lärare och speciallärare utreder och kartlägger skyndsamt 

4. Beslut om åtgärdsprogram eller inte åtgärdsprogram görs av rektor efter samråd 

med speciallärare, ansvarig lärare och vårdnadshavare. 

5. Speciallärare ska alltid medverka i utformandet av åtgärdsprogram. 

 

Utredning och åtgärdsprogram görs av lärare och speciallärare tillsammans. 

 

D: Elevhälsakonferens (EHK) 

Om behov av elevhälsakonferens föreligger ska rektor eller speciallärare kalla till 

konferensen. Underlag för konferensen är pedagogisk utredning och ev. tidigare 

upprättade åtgärdsprogram. I elevhälsakonferensen deltar rektor, speciallärare, 

ansvariga lärare och vårdnadshavare. Beroende av ärendets karaktär kallas också 

skolsköterska, kurator och psykolog. Minnesanteckningar förs av ansvariga på 

skolan. Dokumentationen är åtgärdsprogrammet. 

 

E: Externa insatser 

Elevhälsateamet kan föreslå ytterligare åtgärder exempelvis BUP-kontakt, kontakt 

med socialtjänsten, konsultation av skolsköterska, logoped, kurator, psykolog, 

skolläkare eller behov av utredning m.m. 



  

7 
 

 

 

Ur Skolverkets Allmänna råd 14:1408 

s.16 

Relationen mellan ett åtgärdsprogram och en skriftlig individuell utvecklingsplan  

I en skriftlig individuell utvecklingsplan ska läraren, i de årskurser där sådana upprättas, ge omdömen 

om en elevs kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i de ämnen eller ämnesområden som 

eleven får undervisning i.22 I utvecklingsplanen ska det också finnas en sammanfattning av vilka 

insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt 

inom ramen för läroplanen.23 Det finns inget som hindrar att skriftlig information ges även i andra 

årskurser än där skriftliga individuella utvecklingsplaner ska upprättas.24 Om en elev får stöd i form 

av extra anpassningar ska detta dokumenteras i elevens skriftliga individuella utvecklingsplan, i de 

årskurser där sådana finns.25 I de fall som en elev får särskilt stöd dokumenteras detta istället i ett 

åtgärdsprogram. Då måste inte den skriftliga individuella utvecklingsplanen innehålla en 

sammanfattning av innehållet i åtgärdsprogrammet. 

 

s. 29 

Det är viktigt att ha i åtanke att även om en elev har en medicinsk eller psykologisk diagnos är detta 

inte tillräckligt för bedömningen av om eleven är i behov av särskilt stöd, och i så fall vilket. För en elev 

med en sådan diagnos kan det, i likhet med en elev utan diagnos, räcka med att det finns till exempel 

fasta rutiner, struktur och kontinuitet för att tillgodose elevens behov av stöd. En diagnos innebär 

alltså inte per automatik att en elev behöver särskilt stöd, och den får inte vara ett villkor för att få 

särskilt stöd. Skolan kan inte heller avvakta med att sätta in särskilt stöd, med hänvisning till att en 

kompletterande extern utredning ska göras. 

 

Sid. 22 – för lärarnas arbete med extra anpassning för elev. 

Karin Oldfield, rektor 

Eva Mostberg, Ann-Charlott Stålvant speciallärare 
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