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Organisation av Ormstaskolans 
elevhälsoarbete 
Elevhälsans personal ska främst arbeta med hälsofrämjande och 
förebyggande insatser som stödjer elevens utveckling mot utbildningens 
kunskapsmål. Elevhälsan strävar efter att skapa en så positiv lärandesituation 
som möjligt för alla elever. Arbetet syftar bland annat till att alla elever ska få 
tillgänglig undervisning och en likvärdig utbildning. Elevhälsoarbetet bedrivs 
i skolans alla miljöer, inte minst i klassrummet där läraren spelar en central 
roll. Elevhälsans personal behöver samverka med skolans övriga personal för 
att utveckla arbets- och lärandemiljöer. Ormstaskolans elevhälsoteam består 
av rektor, biträdande rektorer, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare, 
lärare i svenska som andraspråk, skolkurator och skolpsykolog. 
Elevhälsoteamet träffas varje måndag mellan 13.00–14.00. 
 

Nedan följer en checklista för hur elevhälsoteamet ska delges information 

avseende enskilda elevärenden från lärare. 

 
• När lärare upptäcker att en elev är i behov av stöd görs extra 

anpassningar i klassrummet och lärare för dialog med vårdnadshavare 
• De extra anpassningarna utvärderas tillsammans med berörd 

speciallärare/specialpedagog 
• Om ytterligare insatser behövs görs en anmälan om utredning av elevs 

behov av särskilt stöd som lämnas in till Speciallärarteamet (SLT) 
• Utifrån utredningens resultat planeras nya insatser, antingen som 

extra anpassningar eller i ett åtgärdsprogram och detta arbete görs 
tillsammans mellan lärare och personal ur SLT  

• Om läraren i samråd med SLT anser att ytterligare kompetenser 
behöver kopplas in eller rådgöras med lyfts eleven på EHT 

• Ansvarig person ur SLT fyller i en EHT-blankett som lämnas till EHT-
samordnaren senast torsdag veckan innan EHT 

• På EHT lyfts elevärenden och analyseras tvärprofessionellt av 
elevhälsoteamet 

• Insatser planeras och dokumenteras 
• Ansvarig person ur SLT delger berörd personal om beslut som tagits, 

exempelvis vidare utredning av annans instans, psykologkonsultation, 
stödsamtal av skolkurator, beslut om EHK, beslut om rådslag 
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Då lärare eller annan personal upplever oro över en elevs psykiska mående, 
sociala relationer, hemförhållanden eller annan oro som inte är direkt 
kopplade till skolsituationen kontaktas i första hand biträdande rektor för 
respektive arbetslag. Biträdande rektor ansvarar sedan för att relevant 
personal från elevhälsoteamet får del av uppgifterna.  

 
Anmälningsskyldighet 
All personal i skolan som i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker 
att ett barn far illa är skyldig att genast göra en anmälan till socialnämnden 
enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen. I 29 kap. 13 § andra stycket skollagen finns 
en hänvisning till bestämmelserna om anmälningsskyldighet. Det behövs inga 
tydliga bevis eller tecken, utan det räcker med en oro för eller en misstanke 
om att barnet far illa. Om personal på Ormstaskolan är orolig eller misstänker 
att ett barn far illa kontaktas skolkurator.  
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