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Elevhälsoarbetets syfte och genomförande 
 
 Citat från Skollagen 2 kap. 25 § 
”För eleverna i förskoleklassen och 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.  
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.”   
 
För att uppfylla dessa krav har Ormstaskolan: 

• Tillgång till skolläkare en gång i månaden och/eller efter 
tidsbeställning via skolsköterskan. 

• Skolsköterska på skolan fyra dagar i veckan 
• Tillgång till psykolog via kommunens Resurscentrum samt egen 

kontaktpsykolog som närvarar vid Elevhälsoteamets möte en 
gång per månad. 

• Kurator på skolan fem dagar i veckan. 
• Egen kontaktperson från Socialförvaltningen som medverkar vid 

Elevhälsoteamets möte en gång per månad. 
• Hög speciallärartäthet med en speciallärare per arbetslag. 
• Elevassistenter 

 
Syftet med elevhälsoarbetet för elever i behov av särskilt stöd vid 
Ormstaskolan är att säkerställa elevens kunskapsutveckling och 
måluppfyllelse samt att främja elevens sociala utveckling. 
Läroplanen och Skollagen slår fast att utbildningen inom skolan syftar 
till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Därför 
arbetar vi för att främja alla elevers utveckling och lärande och för att 
stimulera till en livslång lust att lära.  
Vi måste anpassa undervisningen efter varje elevs förutsättningar och 
behov. Skolan ska därför erbjuda olika vägar att nå målen.  
Vi har ett särskilt ansvar för elever med komplicerade 
inlärningssvårigheter som därför av olika anledningar har svårigheter 
att nå målen för utbildningen. Därför kan vi aldrig utforma 
undervisningen lika för alla.  
Alla som arbetar i Ormstaskolan ska uppmärksamma och stödja elever i 
behov av särskilt stöd. Enligt utdrag från Skollagen 3 kap 7 § ska 
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”särskilt stöd ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha 
deltagit i eller som komplement till denna”.  
Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas 
skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för våra elevers 
utveckling och lärande.  
 
Vi tar därför tillvara arbetslagens resurser och kompetenser och nyttjar 
dessa flexibelt på det sätt som bäst främjar elevens måluppfyllelse. 
 
Elevhälsoärenden skall vara en stående punkt på arbetslagens 
möten och dokumenteras.  
Dokumentation tillsammans med elev och vårdnadshavare görs vid 
utvecklingssamtalet där elevens IUP årligen upprättas. Skriftliga 
omdömen finns tillgängliga på den digitala skolportalen Skola direkt. 
Dessa skrivs en gång årligen vid vårterminens slut för åk 1-5. I åk 6 ges 
betyg höst- och vårtermin. 
 
Klasskonferens (åk F-5) samt målavstämningskonferens (åk 6) 
hålls en gång per termin. Ansvarig lärare/mentor och om möjligt 
ansvarig arbetslagsledare kallas tillsammans med ansvarig 
speciallärare, rektor, kurator och skolsköterska för uppföljning och 
utvärdering av varje elevs måluppfyllelse. Arbetslagsledaren är 
sammankallande. 
 
Barns och elevers utveckling mot målen  
Citat från Skollagen 3 kap 8 § och 9 § 
Utredning 8 § 
”Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett 
nationellt prov, genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev 
eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att en 
elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska 
detta anmälas till rektor. Rektor ska då se till att elevens behov av 
särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även 
utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Om 
utredningen visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller 
hon ges sådant stöd.” slut citat 
Om en utredning (pedagogisk kartläggning) visar att eleven inte 
behöver särskilt stöd ska rektor eller den som rektor delegerat beslutet 
till i stället besluta att ett åtgärdsprogram inte ska upprättas. Detta 
beslut tas av ansvarig lärare i samarbete med arbetslagets speciallärare.  
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Åtgärdsprogram 9 § 
”Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. 
Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses 
och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens 
vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram 
utarbetas” slut citat.  
Beslut om åtgärdsprogram och ansvar för att upprätta sådana på 
Ormstaskolan har rektor överlåtit på ansvarig speciallärare. Först 
skriver ansvarig lärare en pedagogisk kartläggning/utredning som ska 
utreda behovet av åtgärdsprogram. Denna kartläggning/utredning går 
vidare till ansvarig speciallärare som beslutar om åtgärdsprogram ska 
upprättas. Om ett sådant beslut tas är det ansvarig lärare som upprättar 
åtgärdsprogram i samråd med specialläraren. Ett exemplar av 
åtgärdsprogrammet lämnas därefter till kurator.  
Stödet ska ges i den omfattning som behövs för att eleven ska ha 
möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.  
Rektor håller sig fortlöpande informerad i EHT (möte en gång/vecka) 
om vilka elever som utreds och erhåller särskilt stöd genom 
åtgärdsprogram genom att kurator redovisar inkomna 
Åtgärdsprogram. 
 
Om ett beslut efter utredning (pedagogisk kartläggning) innebär att 
särskilt stöd ska ges i en annan elevgrupp eller enskilt enligt 11 § eller i 
form av anpassad studiegång enligt 12 § får rektor inte överlåta sin 
beslutanderätt till någon annan. 
 
 
Sammanfattning av arbetsgång 

• Det framkommer att en elev inte kommer att nå målen eller 
behöver stöd i sin sociala utveckling. 

• En utredning (pedagogisk kartläggning) görs skyndsamt av 
ansvarig lärare i samråd med ansvarig specialpedagog. 

• Specialläraren fattar beslut om att ett ÅP skall upprättas och 
sedan är det ansvarig lärares uppgift att göra det i samarbete 
med deb berörda specialläraren. 

• Om utredningen (pedagogiska kartläggningen) visar på behov av 
särskilt stöd upprättas ett Åtgärdsprogram. 

• Utredningen (pedagogisk kartläggning) och åtgärdsprogrammet 
delges rektor via kurator på EHT mötet. 

• Om utredningen (pedagogiska kartläggning) visar på behov av 
att stödet ska ges i en annan elevgrupp eller enskilt eller via 
anpassad studiegång tar rektor detta beslut. 
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• Samtliga beslut går att överklaga av vårdnadshavare via 
Skolväsendets överklagandenämnd. 

  
 
 
Läs- och skrivutredning (dyslexi), matematikutredning 
(dyskalkyli).  
Om lärare, annan personal, elev eller elevens vårdnadshavare på grund 
av svårigheter påtalar behov av läs- och skrivutredning (dyslexi) eller 
matematikutredning (dyskalkyli) framför berörd speciallärare detta vid 
en EHK som då tar beslut om en sådan utredning ska skickas in. Detta 
sker via Elevhälsan. 
 
Överlämnande 
Enskilda elever och klasser inom skolan och kommunen 
Vid överlämning av enskilda elever och klasser inom skolan har 
överlämnande lärare ansvar för att kontakta mottagande lärare för 
information som ska underlätta övergången till annan klass. 
 
Elever i behov av särskilt stöd inom kommunen 
Dokument som rör elever i behov av särskilt stöd ligger under 
sekretess. Åtgärdsprogram är en sekretessbelagd handling. Om 
programmet är aktuellt skall det lämnas över till mottagande skola. 
Annan viktig information skall också överlämnas. Vårdnadshavare bör 
informeras om vilken information som överlämnas och till vem men 
deras medgivande är inte nödvändigt. 
 
Elever i behov av särskilt stöd som flyttar till annan kommun 
eller friskola. 
Uppgifter kan överlämnas efter vårdnadshavares samtycke. 
 
 
Utdrag från Läroplanen 2.5 Övergång och samverkan 
”Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska 
utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. 
För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt 
perspektiv ska skolan också sträva efter att nå ett förtroendefullt 
samarbete med förskolan samt med de gymnasiala utbildningar som 
eleverna fortsätter till.”  
Ormstaskolans ledning och medarbetare skall därför 

• Utveckla samarbetet med förskoleklass, skola och fritidshem, 
• utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskolan, 

och  
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• i det samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av 
särskilt stöd 

Detta sker i särskilda överlämnande- och inskolningsmöten de olika 
verksamheterna emellan. Att så sker är arbetslagsledarnas ansvar 
tillsammans med övrig personal i arbetslaget. 
 
Rutiner för elevhälsokonferens 
Elevhälsokonferens, EHK hålls när en elev har sådana svårigheter att 
de inte går att lösa inom arbetslaget.  
 
 
Innan skolar kallar till EHK måste nedanstående prövats: 
 
På klassnivå 

• elevens placering 
• elevens läromedel 
• kompensatoriska hjälpmedel 
• undervisningsmetoder  
• arbetssätt 
• hur eleven fungerar med övrig personal (andra lärare, ämnen, 

fritids) 
• lärarobservationer mm 

 
På arbetslagsnivå 

• kollegiehandledning i arbetslaget 
• kollegiehandledning i det horisontella samarbetet 
• annan kollega gör observationer 
• omfördelning av arbetslagets resurser mm   

Dessa åtgärder måste sedan följas upp och utvärderas och ingå i den 
utredning (pedagogiska kartläggning) som ska fokusera på elevens 
förmågor – inte brist på förmågor - och inte på elevens personliga 
egenskaper. Det är dock viktigt att tydligt beskriva vilka situationer som 
vållar svårigheter. 
 
På skolnivå 
EHK 
Om inte förslag på ovanstående åtgärder har medfört att eleven når 
målen kallas till EHK.  
Anmälan till EHK görs på särskild blankett till speciallärarteamet -  
SPT av ansvarig lärare där beslut tas om EHK eller ej. 
Kurator delges beslutet via EHT möte och skickar ut kallelse på särskild 
blankett till berörda. 
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Protokoll förs under EHK av kurator alternativt skolsköterska eller 
rektor om kurator inte närvarar. 
 
Ha med fördel förberedande möte inför EHK för att samla all 
information och för att sätta upp en målsättning med mötet. 
 
 
Deltagare vid EHK är skolans elevhälsoteam som består av: 

• rektor 
• kurator 
• skolsköterska 

Dessutom deltar ansvarig lärare/mentor samt ansvarig speciallärare. 
Vårdnadshavare kallas vid behov. Det avgör EHT. 
Rektor (eller kurator om inte rektor närvarar) är ordförande. Läraren 
informerar om elevens skolsituation. Beslutade åtgärder förs in i ett 
nytt åtgärdsprogram om så behövs. Tid för uppföljning bestäms. Mötet 
avslutas genom att ordförande gör en muntlig sammanfattning med 
klargörande av beslut och med möjlighet för de närvarande att 
komplettera det sagda. 
På EHK kan bl.a. beslut tas om: 

• pedagogisk handledning till berörda pedagoger 
• psykologkonsultation från Resurscentrum (RC) med 

rekommendationer om eventuell psykologutredning 
• läs- och skriv och/eller matematikutredning 
• deltagande i minnesträningsprogrammet Minneslek för de lägre 

åldrarna samt Robo memo för de högre åldrarna (kan också tas i 
direktbeslut av ansvarig lärare) 

• omfördelning av resurser på skolnivå 
• erbjuda placering i skolans resursgrupp Yggdrasil 
• anmälan till Skoldatateket 
• Övriga utredningar som ITPA, logopedkonsultation, övriga 

språkutredningar, BUP samt eventuellt skolläkarbesök. 
 
 
Rutiner för EHT – elevhälsoteamet 
En gång i veckan träffas skolans elevhälsoteam – EHT. 
De som ingår i teamet är: 

• rektor 
• kurator  
• skolsköterska 
• arbetslagsledare med särskilt ansvar i EHT och SPT 

(speciallärarteamet).  
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Arbetslagsledaren i EHT delger övriga i teamet ärenden från SPT och 
tvärtom.  
Vid ett tillfälle i månaden deltar även skolans kontaktpsykolog från RC 
och skolans kontaktperson från Socialförvaltningen. 
Kurator är protokollförande. Om inte kurator närvarar för rektor 
protokoll. 
 
Rutiner för SPT – speciallärarteamet 
Speciallärarteamet träffas varje vecka på särskilt avsatt tid. 
Teamet består av: 

• en specialpedagog/lärare från varje arbetslag 
• ansvarig arbetslagsledare som är den som leder SPT  

 
Frågor som tas upp: 

• genomgång av inkomna ansökningar till EHK med bilagd 
pedagogisk kartläggning och åtgärdsprogram 

• beslut om vilka ansökningar som ska leda till EHK 
•  beslut om upprättande eller avslutande av Åp (åtgärdsprogram) 
• planering, genomgång och utvärdering av utförda diagnoser, 

tester och nationella prov samt fördelning av 
speciallärarresurserna utifrån dessa resultat 

• upprättande av digitala beslutsunderlag till rektor utifrån 
resultaten av ovanstående beskrivna mätinstrument 

 
 Åtgärdsprogram – Åp  
Ett Åp ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av 
programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och 
hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens 
vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett Åp utarbetas. 
Särskilt viktigt vid upprättande av åtgärdsprogram är att tänka på att  
formulera kortsiktiga mål som är rimliga att nå och som ska leda till 
långsiktiga mål. Beskriv noga hur ni arbetar på klassnivå för att 
optimera elevens val att nå sina mål. Tänk också på att träning i 
intensivperioder i de flesta fall ger bättre resultat än träning 30 
min/vecka under en längre tid. 
Åtgärdsprogrammen ska uppdateras ofta – generell rekommendation 
är 6-8 veckor.   
 
Åp och dess utformning samt om Åp saknas kan överklagas av 
vårdnadshavare till Skolväsendets överklagandenämnd. 
Särskilda blanketter finns för: 

1. Beslut om åtgärdsprogram med överklagandehänvisning 
2. Utredning/pedagogisk kartläggning 
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3. Åtgärdsprogram med överklagandehänvisning 
 
 

Skoldatateket 
Ansökan 
Elever som fått en dyslexi-, dyskalkyli eller ADHD diagnos eller har 
liknande behov av stöd för att underlätta sin studiesituation och sin 
måluppfyllelse kan ansöka om tid för utprovning av 
kompensatoriska hjälpmedel på Skoldatateket. Vårdnadshavare 
kontaktas av ansvarig lärare och en ansökningsblankett fylls i och 
skickas in digitalt. Ansökan kompletteras med elevens 
åtgärdsprogram samt med den pedagogiska kartläggningen. Dessa 
dokument skickas in via internposten i slutet kuvert. Vid besöket på 
Skoldatateket deltar eleven, ansvarig lärare och/eller speciallärare 
samt vårdnadshavare. Skolan kan låna de kompensatoriska 
hjälpmedel som utprovas från Skoldatateket under en 
treveckorsperiod. Sedan beslutar rektor i samråd med berörda om 
vad som köps in. 
 
 
Yggdrasil – Ormstaskolans resursgrupper 
Om en elev på EHK bedöms behöva ett mindre sammanhang/klass 
med en mycket hög personaltäthet för att bättre kunna nå sina mål 
kan rektor i undantagsfall besluta att eleven ska gå i en liten 
undervisningsgrupp. 
Målet med placeringen är att eleven ska få: 

• optimala förutsättningar för att nå sina mål 
• en lugnare miljö 
• extra stimulans 
• mer vuxenstöd 
• struktur och flexibilitet 

 
Rektor kan inte delegera detta beslut till någon annan. Beslutet tas i 
samråd med berörd personal och vårdnadshavare. 
Eleven kan gå en kortare eller längre tid i gruppen.  
Eleven har alltid sin tillhörighet till en stor klass. Eleven har i sitt 
åtgärdsprogram inskrivet att den lilla gruppen är en förutsättning 
för måluppfyllelse samt att det också finns en utredning (pedagogisk 
kartläggning) som visar på detta. Eleven kan även ha en 
psykologutredning eller utredning från BUP som rekommenderar 
en liten undervisningsgrupp. Målet är att eleven ska slussas ut i stor 
klass så snart förutsättningarna finns för detta. Vårdnadshavare kan 
överklaga placeringen till Skolväsendets överklagandenämnd. 
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Andra åtgärder för att optimera en elevs måluppfyllelse 
Elevhälsoteamet kan vid en EHK tillsammans med berörd personal 
ansöka hos RC (kommunens Resurscentrum) ansöka om 
pedagogisk handledning, psykologkonsultation och/eller 
logopedkonsultation/handledning. Kurator ansvarar för ansökan. 
Skolpersonalen får då träffa psykolog, specialpedagog eller logoped 
från RC för att i dialog få hjälp att lägga upp en plan för att optimera 
en elevs måluppfyllelse. Vårdnadshavare informeras av ansvarig 
lärare om att så kommer att ske. Vid psykolog och 
logopedkonsultation kan vårdnadshavare delta om så önskas.  
 
Skolan kan också vid en EHK rekommendera vårdnadshavare att 
söka hjälp hos BUP (barn- och ungdomspsykiatri), 
Familjeteamet i Vallentuna eller hos Socialförvaltningen. 
 
Skolans anmälningsskyldighet  
Skolan har, i likhet med samhället i övrigt, skyldighet att anmäla till 
Socialförvaltningen om en elev av någon orsak misstänks fara illa i 
sitt hem. Skolan här dessutom som myndighet ett förstärkt ansvar i 
frågan. 
Anmälningsskyldigheten är kopplad till Socialtjänstlagen 14 kap 1 §. 
”Alla som får kännedom om något som kan innebära att 
socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd ska anmäla 
detta.” 
Vårdnadshavare informeras om att anmälan görs och oftast om 
orsaken därtill.  
 
Arbetet som har utförts under samtliga mötesformer som har 
beskrivits i denna Elevhälsoplan följs upp och utvärderas en gång 
per termin. Detta görs vid det sista mötestillfället av respektive 
mötesform. När detta är framgår av skolans kalendarium. 


	Elevhälsoplan
	för
	Ormstaskolan

