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Bakgrund 
Skolan har ansvar för att skapa en god lärmiljö för alla elever. Den pedagogiska 
verksamheten ska anpassas efter olika behov samt skapa förutsättningar för fortsatt 
lärande. Skolan ska vara begriplig, hanterbar och meningsfull så att alla elever kan 
utvecklas efter sina förutsättningar. Skolans huvuduppdrag är utveckling och lärande, där 
goda studieresultat och hälsa hänger samman. 
 
All personal har ett särskilt ansvar att uppmärksamma elever vars situation och svårigheter 
utgör hinder för inlärning. Personalen ansvarar också för att uppmärksamma de som far illa 
och uppvisar tecken på ohälsa. Alla elever skall erbjudas en likvärdig utbildning av hög 
kvalitet. 
 
Köpings kommun arbetar med ett inkluderande förhållningssätt. Att utveckla metoder, 
arbetssätt och lärmiljöer för att bättre möta elevers rätt att lära är ett ständigt pågående 
arbete.  
 
Elevhälsoplanen skall revideras av Centrala stödteamet inför varje nytt läsår och 
synpunkter samlas in i god tid under vårterminen. 
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Syfte 
Syftet med planen för elevhälsan är att den ska vara ett stöd för rektorer och personal i det 
dagliga elevhälsoarbetet, samt säkra elevers rätt till likvärdig utbildning. Planen ska 
stimulera till verksamhetsutveckling och helhetssyn i elevhälsoarbetet. 
Varje skola ska dessutom ansvara för att höja kvaliteten i skolans eget elevhälsoarbete.   
 
Utifrån varje elevs olika förutsättningar skall elevhälsan i Köpings kommun vara en 
utjämnande faktor som minskar skillnader och klyftor i skolan.  Elevhälsoplanen ska 
därmed bidra till att nå ovanstående mål.  
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Regelverk för elevhälsan 
Elevhälsoplanen tar sin utgångspunkt i lagar, förordningar och styrdokument. Här nedan 
följer de mest centrala: 
 

• FN:s barnkonvention 
• FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar 
• Salamancadeklarationen 
• Skollagen, skolförordningen och gymnasieförordningen 
• Läroplaner  
• Föreskrifter och allmänna råd från Arbetsmiljöverket, Skolverket och 

Socialstyrelsen 
• Socialtjänstlagen 
• Hälso- och sjukvårdslagen 
• Föräldrabalken 
• Diskrimineringslagen 
• Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 
• Patientdatalag 
• Patientsäkerhetslag 
• Personuppgiftslagen, PUL 
• Offentlighet- och sekretesslagen 
• Arbetsmiljölagen 
• Kommunallagen, förvaltningslagen 
• Kommunala planer och policydokument 
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Elevhälsa 
Elevhälsan i Köpings kommun ska bidra till att främja elevernas kunskapsutveckling, 
främja den fysiska och psykiska hälsan samt främja sociala färdigheter. 
 
Elevhälsan i Köpings kommun ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 
specialpedagogiska kompetenser. Insatserna ska främst vara hälsofrämjande och 
förebyggande.  
 
Elevhälsan har ett särskilt ansvar för att bevaka att skolan skapar förutsättningar för en god 
och trygg skolmiljö. Den ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, 
utveckling och hälsa.  
 
Köpings kommun ser samarbetet med föräldrar och vårdnadshavare som en förutsättning 
för att kunna ge optimalt stöd till eleverna.  
 
Elevhälsan skall verka för att skolan i Köpings kommun arbetar på vetenskaplig grund och 
utifrån beprövad erfarenhet.  
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Elevhälsans insatser 
Elevhälsans primära uppgift är att arbeta hälsofrämjande och salutogent (fokus på 
friskfaktorer) gentemot samtliga elever. Elevhälsan skall arbeta förebyggande med 
riskfaktorer som påverkar elevernas utveckling. I de fall där svårigheter redan existerar kan 
elevhälsan göra åtgärdande insatser inriktade mot enskilda elever. Elevhälsans arbete 
symboliseras med triangeln nedan, där fokus ligger på tidiga hälsofrämjande insatser. 

 

 

 

 
    
                   

 
            

Åtgärdande  
   insatser 

Förebyggande insatser  

Hälsofrämjande insatser 
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Insatser 

Hälsofrämjande insatser 
Ett hälsofrämjande arbete kännetecknas av fokus på de friska egenskaperna hos varje 
individ. Det syftar till att förbättra, bibehålla och stärka individens hälsa. Det 
hälsofrämjande arbetet bedrivs på individ-, grupp- och organisationsnivå. 

Förebyggande insatser 
Ett förebyggande arbete innebär att förebygga ohälsa och hinder i lärandet. Insatserna 
börjar med att identifiera och kartlägga de faktorer som utgör risker för olika former av 
ohälsa eller hinder i lärandet. Det förebyggande arbetet bedrivs på individ-, grupp- och 
organisationsnivå.  

Åtgärdande insatser 
Ett åtgärdande arbete innebär att hantera svårigheter som har uppstått och som orsakar 
problem eller hinder i lärandeprocessen för en elev eller klass. Det åtgärdande arbetet 
bedrivs på individ-, grupp- och organisationsnivå. 
 

Exempel på elevhälsans olika insatser på skolnivå 

Organisationsnivå 

• Hälsofrämjande: Utarbetande av kommungemensamma riktlinjer och styrdokument, 
pedagogiska måltider, rastvärdar 

• Förebyggande: Skolsköterskornas vaccinationsprogram 

• Åtgärdande: Plötslig omorganisation som genomförs av elevhälsan i samarbete med 
skolledningen. 

 

Gruppnivå 

• Hälsofrämjande: Utbildning i hur lärare arbetar relationsskapande med elever och 
hem, extra anpassningar för grupp 

• Förebyggande: Utbilda skolpersonal i bemötande av elever med neuropsykiatriska 
svårigheter 

• Åtgärdande: Arbeta med en klass i kris, plötslig omorganisation i arbetslag 

 

Individnivå 

• Hälsofrämjande: Extra idrott  

• Förebyggande: Extra anpassningar för enskild elev  

• Åtgärdande: Elevutredning, elevsamtal 
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Elevhälsans struktur och organisation 
Elevhälsan i Köpings kommun är organiserad i lokala elevhälsoteam på skolorna samt ett 
centralt stödteam. Skolornas team leds av rektor eller av en person som fått uppdraget 
delegerat till sig. Teamet träffas vid minst ett tillfälle/vecka. Teamen består av 
specialpedagogisk kompetens, skolkurator och skolsköterska. Skolpsykolog och 
socialpedagog som tillhör centrala stödteamet deltar vid minst ett tillfälle/månad. Förutom 
dessa funktioner kan även annan skolpersonal delta, beroende på hur rektor har organiserat 
skolans elevhälsa. 
 
På skolornas elevhälsomöten planeras de hälsofrämjande och förbyggande insatserna. 
Elevärenden diskuteras och elevhälsan arbetar främst konsultativt och rådgivande. Ansvar 
fördelas och uppföljning görs, vilket även dokumenteras. Beslut om att utreda elevers 
behov av särskilt stöd skall fattas och därefter utredas skyndsamt. Alla insatser som görs 
för elever ska vara kända av personal ur elevhälsan (se kapitel Sekretess och tystnadsplikt  
i ”Vägledning för elevhälsan”, av Socialstyrelsen och Skolverket). 
 
Elevhälsoteamet ska vid minst två tillfällen/termin se till att varje 
kontaktlärare/klasslärare/mentor kommer till elevhälsomötet för att diskutera elever i 
kontaktlärarens klass. Primärt ska de elever som riskerar att inte nå de lägsta 
kunskapskraven, samt elever med oroväckande (lång, systematisk eller ogiltig) frånvaro 
behandlas. Elevhälsomötena skall ge en övergripande bild av pågående elevhälsoinsatser. 
Därmed ansvarar elevhälsoteamet för att kartlägga/utreda, analysera, rekommendera och 
följa upp insatser. Utöver de två obligatoriska tillfällena ska kontaktlärare rådgöra med 
elevhälsoteamet vid skyndsamma ärenden. 
 
Elevhälsoteamet och kommunikationsvägarna till dess medlemmar ska vara kända och 
tillgängliga för alla medarbetare i skolan och för alla vårdnadshavare. 
 
 
 
Rutin elevhälsoarbete 

 

 
 

Alla kontaktlärare/klasslärare kallas till elevhälsan minst två 
gånger per termin. Läraren informerar om de elever som riskerar 
att inte nå de lägsta kunskapskraven, samt om elever med 
oroväckande frånvaro. 

 
På mötet diskuteras de åtgärder som prövats och vilka insatser som 
kan vara lämpliga i det fortsatta arbetet. Förslag på åtgärder 
dokumenteras. Rekommendation är att maximalt 20 minuter 
avsätts till varje kontaktlärare. 

 

På mötet med elevhälsan bokas en ny tid med kontaktlärare för 
återkoppling och utvärdering av prövade insatser, ca 2–4 veckor 
senare.  
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Lärmiljöer, extra anpassningar och särskilt stöd 
Skolans lärmiljöer ska anpassas så att eleverna ges möjlighet att utvecklas maximalt utifrån 
sina förutsättningar. Om det framkommer att elever har behov av ytterligare stödinsatser 
ska dessa ges i form av extra anpassningar och/eller särskilt stöd. (För exempel på 
stödinsatser se sidan ”Tips från Centrala stödteamet till skola” på intranätet). 

Lärarna ansvarar för att planera och genomföra undervisningen så att den omfattar målen i 
läroplanen och respektive kursplan. Eleverna ska ges aktivt lärarstöd i undervisningen och 
hänsyn ska tas till individernas behov och förutsättningar. 

Extra anpassningar 
Elever i behov av extra anpassningar i lärsituationen ska skyndsamt erbjudas detta. Extra 
anpassningar ska genomföras inom ramen för den ordinarie undervisningen och 
dokumenteras. För kollegialt stöd diskuterar läraren de extra anpassningarna i arbetslaget.  

I de fall genomförda extra anpassningar inte räcker för att stödja eleven i lärsituationen ska 
ärendet diskuteras med skolans elevhälsoteam. Vid mötet kan det beslutas om att 
ytterligare extra anpassningar ska användas, men även att en pedagogisk utredning ska 
genomföras. 

Särskilt stöd 
En pedagogisk utredning ska skyndsamt göras vid misstanke om att en elev är i behov av 
särskilt stöd. Den pedagogiska utredningen ska innehålla två delar:  

1. En kartläggning av elevens skolsituation på individ-, grupp- och organisationsnivå.  

2. En pedagogisk bedömning av elevens stödbehov. 

Utredningen görs av kontaktläraren i samarbete med specialpedagog/speciallärare. 
Elevhälsan ska konsulteras och vårdnadshavare och elev ska involveras i arbetet. 

Rektor beslutar om åtgärdsprogram ska upprättas. Beslutet grundas främst i den 
pedagogiska bedömningen av elevens stödbehov. Elev och vårdnadshavare informeras om 
beslutet. 

Åtgärdsprogrammet ska diarieföras. Uppföljning ska ske kontinuerligt och utvärderas, 
rektor kan fatta beslut om att avsluta åtgärdsprogram. 

Exempel på särskilt stöd kan vara: 
• Placering i särskild undervisningsgrupp  
• Enskild undervisning  
• Anpassad studiegång  
• Långvariga och regelbundna specialpedagogiska insatser i ett visst ämne, t ex undervisning 

av speciallärare/specialpedagog utöver ordinarie undervisning i det aktuella ämnet eller i 
stället för den ordinarie undervisningen. 
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Modell över arbetsgången  
med stödinsatser 

Modell över arbetsgången med stödinsatser 

 
 

 

Källa: Skolverket (2014). Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.  
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Kontaktläraren (klasslärare, mentor) 
Kontaktläraren är den främsta länken mellan elever, föräldrar och skola. 
 

• Ansvarar för kontakterna mellan hem och skola 
• Ansvarar för att stödja varje elevs optimala kunskapsutveckling 
• Ansvarar för att inhämta bedömningsunderlag och övrig information från 

undervisande lärare inför utvecklingssamtal och inför kontakt med skolans 
elevhälsa 

• Kontaktar elevhälsan för stöd och konsultation 
• Anmäler till rektor/biträdande rektor om det framkommer att en elev riskerar att 

inte nå kunskapskraven eller uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation, 
exempelvis frånvaro  

• Ansvarar för att i samverkan med specialpedagog/speciallärare utarbeta 
pedagogiska kartläggningar/utredningar och åtgärdsprogram, utvärdera dessa, samt 
ansvara för att vårdnadshavare informeras 

• Ansvarar för att – om situationen så kräver – dokumentera och informera övrig 
skolpersonal om elevers extra anpassningar och särskilda stöd 
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Övriga lärare, fritidspedagoger och andra medarbetare 
• Informerar kontaktlärare om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven, eller om 

elev inte utvecklas enligt sin optimala förmåga 
• Håller sig informerade om elevers svårigheter och bidrar till elevers 

kunskapsutveckling och välbefinnande 
• Undervisande lärare håller sig informerade om elevers extra anpassningar och 

särskilda stöd, samt anpassar sin undervisning och sitt förhållningssätt därefter 
• Informerar kontaktlärare om extra anpassningar  
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Rektor 
Även vid delegation till biträdande rektor gäller texten nedan 

Rektor har en central roll i elevhälsan och fattar de formella besluten i elevhälsoarbetet. 
Elevhälsofrågor utgör en mycket viktig del av skolans uppdrag och i det arbetet kommer 
pedagogiska utvecklingsbehov att utkristalliseras. Rektor bör därför inte överlåta ledningen 
för elevhälsoarbetet till annan personal än biträdande rektor.   
 

• Ansvarar för att leda och styra elevhälsans arbete 
• Ansvarar för att elevhälsans kompetens utnyttjas i arbetet med elever 
• Stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål 
• Fattar beslut enligt skollagen 
• Fattar beslut om skolans inre organisation 
• Fördelar resurser efter elevernas olika förutsättningar och behov 
• Leder elevkonferenser 
• Ansvarar och initierar för kontakt med externa instanser, t.ex. BUP, SPSM, 

socialtjänst och CST 
• När elev misstänks fara illa, ansvarar rektor för att orosanmälan görs  
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Specialpedagog/speciallärare 
Specialpedagogens/speciallärarens uppdrag är att arbeta utifrån ett förebyggande 
perspektiv för elever som är behov av särskilt stöd. Specialpedagogen/specialläraren är en 
tillgång för elever, föräldrar, pedagoger och rektor i frågor inom det specialpedagogiska 
området vilket innebär: 
 

• Samverkan med pedagoger och föräldrar i pedagogiska frågor, detta genom 
klassrumsobservationer och handledande samtal 

• Aktivt arbete med att stödja enskilda elever i klassrumssituationer 
• Undervisning med elever som har behov av särskilt stöd i svenska och matematik 
• Att genomföra, sammanställa och utvärdera skolans kartläggning av elevernas 

utveckling inom läs- och skrivområdet. Diskutera fortsatta insatser för enskild elev 
• Göra pedagogiska utredningar och bedömningar, planera särskilt stöd och i samråd 

med kontaktläraren utarbeta och utvärdera åtgärdsprogram samt involvera 
vårdnadshavare 

• Att efter varje period av särskilt stöd utvärdera insatsen samt rekommendera vidare 
insatser 

• Att genomföra pedagogiska läs- och skrivutredningar 
• Att inför betygssättning informera om elever som lyder under 

undantagsbestämmelsen  
• Att vara delaktig i arbetet vid stadieövergångar eller överlämningar till annan 

skolform 
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Skolkurator 
Skolkurator har socialt arbete som huvuduppgift. Detta arbete utförs på individ, - grupp- 
och organisationsnivå och innefattar att: 
 

• Utföra socialt arbete med enskilda elever och familjer 
• Erbjuda elever professionella stödsamtal 
• Medverka i utformandet av planer, rutiner och policydokument  
• Medverka till övrig skolpersonals kompetensutveckling inom det sociala och 

psykosociala området 
• Samverka med andra instanser i samhället, t.ex. socialtjänst, psykiatri, barn- och 

ungdomshälsa, habilitering, polis 
• Arbeta med grupper vid akuta behov  
• Arbeta med grupper i förebyggande syfte, främst genom värdegrundsarbete 
• Medverka i klass-, arbetslags- och överlämnandekonferenser 
• Medverka i möten med elever och vårdnadshavare 
• Utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever 
• Initiera och medverka i anmälningar till socialtjänst och polis 
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Skolsköterska  
Skolsköterskan har som huvuduppgift att följa elevernas hälsa och utveckling samt verka 
för sunda levnadsvanor. Skolsköterskan ska sträva efter en helhetssyn på barn och 
ungdomars hälsa samt ha ett folkhälsoperspektiv i arbetet. Eleverna får vid behov vända 
sig till elevhälsans medicinska insats för enkla sjukvårdsinsatser och för att få råd och stöd 
i psykosociala frågor.  
 

• Fungerar som stödperson och rådgivare inom t.ex. hälso- och sjukvårdsfrågor och 
arbetsmiljö 

• Informerar och samverkar med vårdnadshavare, personal och andra aktörer 
• Redovisningar, analyser och åtgärder av hälsosamtalen i årskurs 4, 8 och första året 

på gymnasiet 
• Information på gruppnivå om olika livsstilsfrågor 
• Enskilt hälsobesök erbjuds alla elever i förskoleklass, årskurs 1, 2, 4, 6, 8, och 

årskurs 1 på gymnasiet samt nyanlända 
• Eleven skall erbjudas undersökning av syn, hörsel, längd och vikt vid behov mellan 

hälsobesöken 
• Hälsoupplysning, elevsamtal, hälsoundersökningar, rådgivning, egenvård 
• Vaccinationer enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet, konsultation, 

bedömning, utredning och remittering 
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Skolläkare 
Skolläkarens insatser ska utifrån medicinsk sakkunskap stödja elevhälsan i enlighet med 
nationella riktlinjer. Skolläkaren ska verka för en god arbetsmiljö för eleverna i skolan.  
 

• Ansvarar för delegering och generella direktiv vid sjukvårdande behandling 
• Medverkar i elevkonferenser vid behov 
• Vara rektors medicinske rådgivare vid inträffade fall av smittsam sjukdom 
• Arbetar utifrån en medicinskt patientsäker utredningsgång i elevhälsoteamen vid 

elevhälsoärenden 
• Anmäler avvikelser av betydelse ur patientsäkerhetssynpunkt till samordnande 

skolsköterska 
• Genomgång av utvecklingsdata och barnhälsojournal med skolsköterskan 
• Läkarundersökning för elever i åk 1 och av nyinvandrade elever för medicinsk 

bedömning och vaccinationsplanering 
• Uppföljning av tidigare uppmärksammade elever 
• Planerade läkarbesök i samråd med skolsköterskan. Skriver remisser, bevakar och 

följer upp dem (via skolsköterskan) 
• Bedömer och ordinerar vaccinationer vid avvikelser från det nationella 

barnvaccinationsprogrammet 
• Erbjuder elever med inlärningsproblem, beteendeproblem och/eller frånvaro 

bedömning i syfte att hitta eventuella bakomliggande sjukdomar eller 
funktionsnedsättningar 

• Tillsammans med skolsköterskan följa upp resultat eller avvikelser från 
hälsobesöken som skolsköterskan behöver stöd för att hantera 

 
 
 
 
 



Elevhälsoplan Köpings kommun   
 

21 
 

Studie- och yrkesvägledare - SYV  
SYV har studie- och yrkesvägledning som huvuduppgift. Arbetet utförs på individ- och 
gruppnivå, bland annat genom att vägleda, informera och stötta elever i deras studier och 
inför framtida yrkesval.  
 

• Kan samverka i tvärprofessionella team inom elevhälsan 
• Samordnar betygsprövning 
• Samverkar med externa aktörer   
• Informerar och vägleder elever om gymnasievalet och framtida yrken   
• Vägleder och stödjer den enskilde eleven inför praktik 
• Ansvarar för föräldramöten inför gymnasievalet i samarbete med Ullvigymnasiet 
• Ansvarar och organiserar den praktiska arbetslivsorienteringen (PRAO) 
• Leder och utvecklar den lokala samverkansgruppen för skola och arbetsliv 
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Skolpsykolog (Centrala stödteamet) 
Skolpsykolog får uppdrag genom skolornas elevhälsoteam i Köpings kommun. Denne 
erbjuder då tid för konsultation så snart som möjligt. Skolpsykolog är i första hand ett stöd 
till skolans personal vad gäller elevers inlärningssvårigheter. I vissa fall avslutas 
skolpsykologens uppdrag efter några konsultationer, ibland behövs fördjupade insatser 
såsom bedömning och utredning. Skolpsykolog kan även kontaktas om det uppstår kriser 
på skolan. Dennes främsta roll är att arbeta preventivt och bidra med psykologisk kunskap. 
 

• Deltar i skolornas elevhälsomöten 
• Bidrar med ett helhetsperspektiv  
• Deltar i hälsofrämjande och förebyggande arbete i skolan  
• Bidrar till att undanröja hinder för lärande och utveckling hos eleverna 
• Bidrar med psykologiska kunskaper i ledarskaps- och organisationsutveckling 
• Deltar i skolornas förändrings- och utvecklingsarbete 
• Konsultation/handledning och psykoedukation (utbildning gällande funktioner och 

beteenden), både gällande elever och lärare, enskilt och i grupp 
• Psykologutredning genomförs i samråd med rektor och vårdnadshavare i syfte att 

utreda om eleven har intellektuell funktionsnedsättning. Även andra 
psykologutredningar kan genomföras i mån av tid. Utredningen resulterar i ett 
psykologutlåtande med bedömningar och riktade förslag på insatser.  

• Samtal och rådgivning kan erbjudas till personal gällande skolrelaterade problem 
och, i begränsad omfattning, även till elever/vårdnadshavare 

• Remitterar till, och samverkar med externa aktörer  
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Socialpedagoger (Centrala stödteamet) 
Socialpedagogerna arbetar primärt med elever med hög frånvaro. Socialpedagogerna 
konsulteras när skolans elevhälsa anser att de insatser skolan erbjudit inte räcker till. När 
insatser behöver riktas mot hem och vårdnadshavare eller när osämja uppstått mellan skola 
och vårdnadshavare kan socialpedagogerna också vara behjälpliga. Socialpedagogernas 
främsta roll är att arbeta med insatser på åtgärdande individnivå men kan även bidra med 
kunskaper om förebyggande och hälsofrämjande arbete på grupp- och skolnivå. 
Socialpedagogerna tar emot uppdrag från skolans elevhälsoteam i Köpings kommun 
(undantaget Kolsva kommundel), beslut tas av rektor.  
 

• Deltar i hälsofrämjande och förebyggande arbete i skolan 
• Bidrar med kunskaper om orsaker till frånvaro 
• Deltar i förändrings- och utvecklingsarbete 
• Arbetar med grupper av elever och lärare i mobbingärenden 
• Konsultation/handledning av lärarlag i elevärenden 
• Kartlägger och utreder orsaker till elevers frånvaro 
• Stöttar och utvecklar elever och vårdnadshavares föräldraförmåga vid hög frånvaro 
• Agerar länk mellan hem och skola  
• Föreslår anpassningar i skolmiljön för att öka närvaron 
• Handleder enskilda lärare i elevärenden 
• Samverkar med andra aktörer 
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Specialpedagog inriktning läs- och skrivsvårigheter  
(Centrala stödteamet) 
Specialpedagogen får uppdrag från skolorna i Köpings kommun (undantaget Kolsva 
kommundel). Specialpedagogen är en tillgång för elever, föräldrar, pedagoger och rektor i 
frågor där skolan behöver ytterligare stöd inom det specialpedagogiska området. 

• Fördjupade utredningar läs-och skrivsvårigheter/dyslexi 
• Samverkar med och handleder skolornas specialpedagoger/speciallärare om 

lämpliga åtgärder angående de elever som är i behov av särskilt stöd 
• Ingår i och samarbetar med övriga i centrala stödteamet 
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Specialpedagog inriktning tal, språk och kommunikation 
(Centrala stödteamet) 
Specialpedagogen får uppdrag från skolorna i Köpings kommun (undantaget Kolsva 
kommundel). Specialpedagogen är en tillgång för elever, föräldrar, pedagoger och rektor i 
frågor där skolan behöver ytterligare stöd inom det specialpedagogiska området. 

• Att på uppdrag av skolan och föräldrar möta elever med språkliga svårigheter, 
huvudsakligen inom skolan, förskolan vid behov 

• Utför språkliga bedömningar och uppföljningar samt är delaktig i åtgärdande 
insatser  

• Ger handledning till både personal och föräldrar 
• Erbjuder personal fortbildning inom området 
• Samverkar med andra aktörer, både inom kommun och landsting  
• Deltar i kommunens träffar för specialpedagoger och speciallärare  
• Finns med vid stadieövergångar 
• Samverkar med skolsköterska/skolläkare gällande remisser till logoped 
• Deltar en gång/termin i skolornas elevhälsomöten 
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Rutin vid skolfrånvaro 
Vid skolfrånvaro är det kontaktlärarens ansvar att uppmärksamma frånvaron och dess 
orsaker och agera utifrån detta. Rektor ansvarar för att riktlinjer och rutiner vid frånvaro är 
väl förankrade på skolan och att en noggrann utredning görs vid oroande frånvaro. Skolans 
och särskilt kontaktlärares ansvar upphör aldrig även om andra aktörer finns med. Det är 
viktigt att elevens och vårdnadshavarens uppfattning om anledningen till frånvaron 
kommer fram i utredningsarbetet. Elevhälsan ska utifrån sin kompetens engageras i arbetet 
med kartläggning av tänkbara orsaker och lösningar till frånvaron. 
 

Närvaroansvarig  
På varje skola ska en närvaroansvarig utses. Den utsedde personen ingår i skolans 
elevhälsoteam. Närvaroansvarig ska minst två gånger per termin diskutera och analysera 
närvaron med rektorn. Utifrån analysen som gjorts på organisationsgrupp- och individnivå 
vidtas främjande och förebyggande åtgärder.   
 

Rutin vid frånvaro 
Oroväckande frånvaro är då eleven varit frånvarande: 

- 2 veckor eller mer under en termin (ej sammanhängande) 
- Systematisk sjukfrånvaro (>4 tillfällen/termin) 
- Ogiltig frånvaro 

                          
                                                                  ( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kontakläraren ringer hem snarast möjligt och undersöker orsaken till frånvaron. 

Kontaktläraren kallar elev och vårdnadshavare till möte. 
Lösning på frånvaron utarbetas i samförstånd. Om åtgärden inte har avsedd effekt 
kontaktas elevhälsan.  

Elevhälsan påbörjar utredning och rektor kallar vårdnadshavare till möte. Utredningen 
utgår alltid från elevens skolmiljö. 

Insatser och stöd pågår och uppföljning sker regelbundet. Insatserna justeras vid behov. 
Arbetet fortgår tills det att eleven har en god närvaro i skolan. 

All frånvaro ska registreras i Dexter (på skolorna skickas sms automatiskt till 
vårdnadshavare). 
 

Kontaktläraren kontrollerar elevs frånvaro veckovis, särskild uppmärksamhet läggs vid 
upprepad frånvaro (systematisk). 
 

Kontaktläraren ansvarar för att varje steg i processen genomförs, utvärderas och 
dokumenteras. Denne ansvarar även för att samtliga involverade informeras om ärendet. 
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Rutin när elev byter skola inom kommunen  
 

 

 

Rektor vid elevens nuvarande skola ringer till rektorn vid den skola som eleven önskar 
byta till och meddelar elevens önskemål.   
 

Vid behov träffas rektorer vid de båda skolorna och medlemmar ur elevhälsoteamen för 
att diskutera möjligheten till ett eventuellt byte.  

När beslut gällande byte av skola, alternativt nekande av byte av skola, är fattat meddelar 
elevens nuvarande rektor vårdnadshavare om beslutet. 
 

Vid beslut om byte till en ny skola bestäms en tidpunkt för överflyttning.  
 

Rektorn vid elevens nya skola bjuder in elev och vårdnadshavare till en förträff. 
 

Elevens elevakt samt bedömningsunderlag lämnas till den nya skolan.   
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Rutin för ANDT 
Rutinerna för ANDT riktar sig än så länge till högstadieskolorna men kommer i ett senare 
skede utökas till mellanstadieskolorna. Rutinerna för ANDT är uppdelade i antal 
delområden enligt bilden nedan. 

 

 

Nolltolerans och åskådarperspektiv 
I grundskolorna i Köping råder nolltolerans för ANDT för elever. Detta innebär att om en 
elev brukar/misstänks för att använda eller sprida någon av dessa substanser under skoltid, 
oavsett om det sker på skolområdet eller utanför skall rektor meddelas. Denne kommer då 
att kalla in elev med förälder/föräldrar till ett möte för att diskutera problemet och komma 
överens om lämpliga insatser. Alla anställda på skolorna har ett ansvar att upprätthålla 
nolltoleransen. Men även elever ska instrueras i vikten om ansvarstagande när det gäller 
åskådarperspektiv 

Föräldrasamverkan 
Varje år ska skolorna hålla ett uppstartsmöte med föräldrarna till kommande sjuor. På detta 
möte informeras föräldrarna om skolans nolltolerans för ANDT samt vilka insatser och 
åtgärder skolan kan komma att vidta vid upptäckt eller misstanke om bruk/missbruk. 
Föräldrarna uppmanas även att samverka både med skola och sinsemellan för att 
upprätthålla en gemensam hållning och stötta varandra i arbetet med att minska ANDT hos 
elever under såväl skoltid som fritid. 

Utbildning av personal 
Skolorna skall ombesörja att all personal är insatta i skolans rutiner/policyn och 
nolltolerans. De lärare som håller i ANDT-undervisning skall även ha tillgång och 
utbildning i det material och frågeställningar de ska undervisa i. Undervisning i ANDT-
frågor kommer initialt att begränsas till ämnena idrott samt biologi. Men på sikt kommer 
även fler ämnen att integreras i ANDT-undervisningen. 
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Undervisning och ANDT-veckan 
Undervisning i ANDT kommer initialt att ske under ämnena biologi och idrott enligt 
följande plan: 
Åk 7 - Tobak och alkohol (Idrott) 
Åk 8 - Tobak och alkohol (Idrott) 
Åk 8 - Narkotika (Biologi) 
Åk 9 - Tobak, alkohol och narkotika (Idrott) 
Åk 9 - Doping (Biologi) 
Under en vecka i februari varje år kommer dessutom åk 8 ha fokus på ANDT frågor. Det är 
under denna vecka möjligt för skolorna att samordna externa föreläsare under fler av 
veckans undervisningstimmar. 

ANDT-coacher 
Varje skola ska ha minst två stycken utbildade ANDT-coacher som samverkar skolorna 
emellan och samordnar utbildning och insatser. Coachernas huvuduppdrag är att leda 
skolornas arbete i alla ANDT-frågor. Både när det gäller utbildning av lärare, 
utbildningsmaterial samt utveckling och uppföljning. 

Handlingsplan/årshjul 
Varje skola ska ha en handlingsplan/årshjul för planerade insatser och undervisning. 
Årshjulet ska innefatta följande punkter: 

• Förebyggande och hälsofrämjande insatser.  

• Skolenkät, en gång per år. Kommer ut i maj.   

• Föräldramöte med årskurs 6 och årskurs 7. Samverkan och samarbete mellan hem 
och skola, samt mellan föräldrar 

• Innehåll ANDT- veckan för årskurs 8.  

• Fokus på klassklimat i årskurs 7, teambuilding 

• Fokus på klassklimat i årskurs 8 och 9, åskådarperspektivet, nolltolerans, ANDT.  

• Utbildning och handledning för skolpersonal. Åskådarperspektivet. Nolltolerans. 
ANDT, teambuilding.  

• Undervisning och material inom biologi och idrott 

Policy/rutiner 
Skolorna har en tydlig policy när det gäller ANDT. All personal skall vara insatt i policyn. 
Vidare har skolorna rutiner för att upprätthålla policyn. I rutinerna finns beskrivning av hur 
personal agerar vid upptäckt/misstanke om bruk/missbruk eller spridning av ANDT under 
skoltid. 

Utvärdering 
Varje år kommer elever att besvara en enkät som även innehåller frågor om elevers bruk av 
ANDT. Elevhälsan ska tillsammans med ANDT-coacherna utvärdera svaren på dessa 
frågor för att följa upp förekomsten av ANDT-bruk samt utveckla insatserna inom ANDT. 
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Gruppstärkande aktiviteter 
Gruppnormer, sammanhållning och grupptryck är faktorer som i hög grad påverkar risken 
för elevers bruk av ANDT. Handlingsplanen/årshjulet ska därför även innehålla insatser 
som främjar klassklimat, sammanhållning, sunda normer och åskådarperspektiv. 
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Rekommenderad läsning och länkar  
Attwood, T. (2011). Den kompletta guiden till Aspergers syndrom. Lund: Studentlitteratur 
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Dyregrov, A. (1997). Barn och trauma. Lund. Studentlitteratur AB. 

Friberg, P, Karlberg, M., Sundberg Lax, I. & Palmér, R. (2015). Hemmasittare och vägen 
tillbaka. Insatser vid långvarig skolfrånvaro. Riga: Magelungen Utveckling AB. 

Gladh, M. & Sjödin, K. (2014). Tillbaka till skolan. Metodhandbok i arbetet med 
hemmasittande barn och unga. Stockholm: Gotha Fortbildning. 
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att tåla motgångar och förändringar. Lund: Studentlitteratur AB. 
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samarbete i retorik och praktik. Lund: Studentlitteratur AB. 

Klingberg, T. (2011). Den lärande hjärnan. Om barns minne och utveckling. Stockholm: 
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ScandBook. 

Partanen, P. (2012). Att utveckla elevhälsa. Skolutvecklarna Sverige AB. 

Socialstyrelsen & Skolverket. (2016). Vägledning för elevhälsan. 
(http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20394/2016-11-4.pdf) 

Skolverket. (2013). Elevhälsan i skollagen. 
(https://www.skolverket.se/publikationer?id=2477) 

Tips från Centrala stödteamet till skola (https://intranet.vmkfb.se/koping/service-och-stod-
i-arbetet/Sidor/Tips-och-råd-från-Centrala-stödteamet.aspx). 
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