Länna/Riala
Vår skola – min möjlighet

23 augusti 2019

Elevhälsoplan
Länna/Riala

2019-2020

(Bild lånad från spsm)

BESÖKSADRESS

BESÖKSADRESS

Länna skola
Riala skola
Länna skolväg 23
Riala skolväg 6
761 11 Bergshamra 761 13 Riala

PO ST ADRESS

WEBB

E-POST

Norrtälje kommun
Skolans namn
Box 803
761 28 Norrtälje

norrtalje.se/lanna
norrtalje.se/riala

lanna-rialaenheten@norrtalje.se

TELEFON

Länna-Riala
norrtalje.se

0176-28 41 41 (exp)
Länna-Riala rektorsområde

2 (11)

Innehållsförteckning
Vår skola, min möjlighet
Mål med elevhälsoarbetet
Elevhälsan börjar i klassrummet
Mentorn – en nyckelperson
Lärlaget

s. 3
s. 3
s. 4

Elevhälsoteamet
Arbetsgång vid elevhälsoärenden
Hantering av pågående elevhälsoärenden
EHK – elevhälsokonferens
Närvaro och tillsyn
Andra aktörer i elevhälsoarbetet
Skolpsykologerna
SYV – studie och yrkesvägledaren
Resursteamet
ATT-teamet
Områdesgrupp
Skolläkare

s. 5
s. 5-6
s. 7
s. 7
s. 7-8
s. 8-9

Uppföljning och utvärdering av elevhälsoarbetet
Rutiner vid byte av skola samt vid övergångar
Bilagor

s. 9-10
s. 10
s. 11

3 (11)

Vår skola, min möjlighet
Elevhälsans uppdrag beskrivs i skollagen i vilken man betonar att hälsa och lärande går hand i hand.
Sambandet mellan lärande och hälsa är dubbelriktat, elevernas hälsa har stor betydelse för deras
skolprestationer, välbefinnande och möjlighet att fungera i skolans sociala miljö. Omvänt har en elevs
skolprestationer stor betydelse för den mentala hälsan. Elevhälsans arbete ska stödja elevernas utveckling
mot utbildningens mål. Den skollag som började tillämpas 1 juli 2011 definierar elevhälsan som en samlad
funktion bestående av verksamheter och insatser som tidigare fanns inom skolhälsovården, den särskilda
elevvården och de specialpedagogiska insatserna. Idag är det ett holistiskt perspektiv på elevhälsa som ska
vara utgångspunkten.
Skolan arbetar aktivt med att skapa förutsättningar för att alla elever ska ha möjlighet att utvecklas positivt
efter egna förutsättningar och behov. Hälsa handlar om helhet, såväl kognitivt som fysiskt, psykiskt och
socialt. Det är allas ansvar att vara uppmärksamma på att alla elever mår bra och inte far illa och att skapa
förutsättningar för att alla elever ska utvecklas utifrån sina förutsättningar. Elevhälsans arbete syftar därmed
bland annat till att elever ska få lika tillgång till utbildning och en likvärdig utbildning
I elevhälsoarbetet utgår vi från grundsynen som betonar att varje människa har en inneboende kraft att växa
och utvecklas. Elevens utveckling i skolan är beroende av samspelet mellan elev, lärare, vårdnadshavare,
andra vuxna och kamrater. Vi strävar mot att möta varje elev utifrån dess förutsättningar och behov i det
dagliga skolarbetet. Alla elever har en plats i vår skola. Det kompensatoriska uppdraget är viktigt i skolans
arbete med elevhälsa.
Syftet med denna plan är att beskriva elevhälsoarbetet på Länna/Riala och därigenom skapa förståelse för hur
vi organiserar vårt arbete. Arbetet med elevhälsa regleras i styrdokument, framför allt i skolallagen och
läroplanen. I Vägledning för elevhälsan beskriver Skolverket och Socialstyrelsen hur elevhälsans arbete, i syfte
att skapa likvärdighet i alla skolor, ska ske. I de allmänna råden för arbete med extra anpassningar, särskilt
stöd och åtgärdsprogram finns förtydliganden om hur skolan ska tänka i arbetet med dessa. Även
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen finns att beakta i arbetet med elevhälsa, liksom
Barnkonventionen.

Mål med elevhälsoarbetet
Elevhälsoarbetet ska utgå från ett helhetstänk och främst bedrivas salutogent d.v.s. genom att främja och
förebygga och skapa en god miljö för elevers lärande och hälsa. Ett salutogent perspektiv utgår från en
helhetssyn på människan och handlar om att se vilka faktorer som främjar, skapar och bibehåller hälsa. Därför
måste skolans elevhälsoarbete bedrivas målmedvetet och långsiktigt och innefatta hela skoldagen och alla
dess aspekter. Vidare innebär det ett arbete på organisations-, grupp- och individnivå.
Det betyder också att eleverna ska uppleva skolan som meningsfull och också känna att de har en reell
möjlighet påverka det som händer dem där, därför är även elevmedverkan en del av skolans elevhälsoarbete.
Vårt arbete fokuserar på att stödja eleverna så att de utvecklas i skolarbetet och når de mål som beskrivs i
läroplanen. Elevernas vårdnadshavare är vid sidan av eleverna de viktigaste personerna i vårt arbete och det
är allas ansvar att arbeta för goda relationer till alla elevers vårdnadshavare.
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Elevernas hälsa och välbefinnande i skolan är ett gemensamt ansvar för hem och skola. I skolan har rektorn
och biträdande rektor det övergripande ansvaret för elevhälsan. Mentorn/klassläraren har det dagliga och
praktiska ansvaret för sina elevers kunskapsutveckling, hälsa och välbefinnande. Elevhälsoteamet har i första
hand en konsultativ och stödjande funktion. Eleverna ska enligt skollagen ha tillgång till medicinska,
psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser.

Elevhälsan börjar i klassrummet
Mentorn – en nyckelperson
De enskilt viktigaste personerna i elevhälsoarbetet är de vuxna som möter eleverna dagligen, i och utanför
klassrummet. Varma och förtroendefulla relationer elever och vuxna emellan är en grundförutsättning för att
tillgängliggöra lärandet och för att skapa goda förutsättningar för att lärande ska ske. Bland lärarna har varje
elev en egen mentor, vars uppgift är att etablera en synnerligen god och förtroendefull relation, med sin
mentorselev. Det ska vara naturligt för eleven att löpande samtala med mentorn i frågor om
kunskapsutveckling och i frågor av social karaktär. Mentorn följer kontinuerligt sina elevers skolarbete och
dokumenterar tillsammans med övriga ämneslärare elevens kunskapsutveckling. Mentor har ansvaret för
eleven i det dagliga arbetet och ska tillsammans med ämneslärare vara med och utforma de extra
anpassningar som sätts in då det finns särskilda behov och som rektor eller den rektorn delegerat fattar beslut
om.
Särskilt viktiga uppgifter som mentor ansvarar för är att:
 Hålla sig uppdaterad om sina mentorselevers utveckling i samtliga ämnen och över hur eleven på det
stora hela trivs och fungerar i skolan.
 Informera elev och vårdnadshavare om problem skulle uppstå.
 Tillgodose att nödvändig information om eleven meddelas all berörd personal.
 Signalera till EHT om en elev inte utvecklas som förväntat eller om andra problem uppstå genom att
skriva en frågeställning om konsultation till EHT.
 Att tillsammans med övriga undervisande lärare ta fram underlag för utredning av elevens behov av
särskilt stöd (pedagogisk kartläggning).
 Ansvara för att elev och vårdnadshavare har tillgång till elevens kunskapsutveckling.
 Hålla utvecklingssamtal och vid behov kontinuerliga uppföljningssamtal.
Varje termin upprättar mentor tillsammans med elev och vårdnadshavare en individuell utvecklingsplan.
Detta sker i samband med utvecklingssamtalen och syftet med utvecklingsplanen är att lärare, elev och
vårdnadshavare i samverkan ska sätta upp mål för elevens lärande på lång och kort sikt. Utvecklingsplanen ska
ge eleven utökat inflytande och ansvar över sitt lärande. Inflytande och delaktighet i det egna arbetet, samt
att man får återkoppling på det man gör, är några av de viktigaste faktorerna för en positiv utveckling av
lärande och hälsa.
Arbetslaget – kollegialt stöd
Elevhälsoarbetet följs upp och utvärderas kontinuerligt inom arbetslaget och det gäller såväl behovet av
insatser och åtgärder som kvaliteteten på det arbete som bedrivs. På de veckovisa arbetslagsmötena har
elevhälsoarbetet en självklar plats på dagordningen då aktuella elevärenden kan informeras om samt
stödinsatser kan utvärderas och omprioriteras. Mentor är ansvarig för att hålla övriga kollegor à jour när det
gäller viktig information gällande sina mentorselever.
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Elevhälsoteamet - elevhälsoträffar
Elevhälsoteamet består av skolledning, skolsköterska, skolkurator och speciallärare och man har tillsammans
en bred kompetens och kompletterar varandra utifrån sina professioner. Rektor är ytterst ansvarig för
elevhälsoteamet men kan delegera ansvaret till annan person; inom enheten är det biträdande rektor som
leder teamet och dess operativa arbete. Teamets fokus ligger på det främjande och förebyggande arbetet
vilket i sig innebär arbete av olika karaktär. Det kan handla om att undanröja hinder för elevernas lärande och
utveckling men lika ofta om att främja arbetet med elevernas lärmiljö, värdegrund och arbeta med
skolutveckling utifrån ett elevhälsoperspektiv.
Elevhälsoteamet träffas enskilt varannan vecka i för-EHT, vars syfte är att följa upp aktuell elevhälsosituation
på skolan samt förbereda för kommande EHT (elevhälsoträff). Till EHT kan lärare anmäla sådana elevärenden i
vilka de önskar få stöd av elevhälsoteamet. Elevhälsoträffarna dokumenteras. I nästa avsnitt beskrivs arbetet
med enskilda elevärenden mer ingående.

Arbetsgång vid elevhälsoärenden
Bilden nedan samt texten därunder beskriver arbetsgången vid elevhälsoärenden inom enheten.

Steg 1 Uppmärksamma och identifiera behov
Mentor, ämneslärare, resursassistent, resurspedagog, elev och/eller vårdnadshavare uppmärksammar och
identifierar behov i skolsituationen. Elevens behov lyfts i arbetslaget.
Steg 2 Samordning i arbetslaget
Analys i arbetslaget kring elevens behov och vad laget kan bidra med. Samtal med eleven och
vårdnadshavare.
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Steg 3 Extra anpassningar
Stöd i form av extra anpassningar. Utifrån elevens behov sätts nu anpassningar in och testas. Det är mentor
som ansvarar och anpassningarna dokumenteras av mentor i vår lärplattform Unikum.
Steg 4 Intensifiera extra anpassning
Om eleven efter en tid med extra anpassning som stödinsats fortfarande inte utvecklas i riktning mot
kunskapsmålen i läroplanen eller mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska de extra
anpassningarna intensifieras och anpassas ytterligare utifrån elevens behov. De anpassningar som prövats
utvärderas och dokumenteras efter samtal med eleven och vårdnadshavare. Utvärderingen skrivs också in i
Unikum.
Steg 5 Frågeställning till EHT, ev. utredning om särskilt stöd
Om stödinsatsen trots detta inte är tillräcklig anmäls ärendet till EHT, detta görs via blankett som läggs i
skolsköterskans fack. Rektor/biträdande rektor beslutar efter EHT-konsultation om behov av särskilt stöd ska
utredas om så inte skett tidigare. Denna utredning påbörjas i sådana fall skyndsamt. Den pedagogiska
kartläggningen skrivs i arbetslaget och utgör ett underlag för utredningen, mentor ansvarar för att så sker.
Även andra utredningar och kartläggningar fungerar som underlag. Olika professioner, elev och
vårdnadshavare medverkar i utredningen.
Bilaga 1: Frågeställning för konsultation vid EHT

Steg 6 Utarbeta åtgärdsprogram
Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd fattar rektor, eller den rektorn så delegerat, beslut
om sådant stöd och ett åtgärdsprogram upprättas.
Om utredningen visar att eleven inte är i behov av särskilt stöd, utan att elevens behov även fortsättningsvis
kan tillgodoses inom ramen för extra anpassningar, beslutar rektor att inte upprätta åtgärdsprogram. Detta
dokumenteras på särskild blankett. Beslutet kan överklagas.

Steg 7 Uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram
Elevhälsan tillsammans med mentor har ansvaret för att kontinuerligt följa upp och utvärdera om åtgärderna
utgör ett tillräckligt stöd för eleven, eller om andra kompletterande åtgärder behöver vidtas.
Rektor, eller den rektorn så delegerat, tar beslut om att avsluta ett åtgärdsprogram.
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Hantering av pågående elevhälsoärenden
Det huvudsakliga elevhälsoarbetet sker inom ramen för den ordinarie undervisningen och av de undervisande
lärarna. I början av höst- och vårterminen gör skolledningen tillsammans med EHT en behovsinventering som
grundar sig på föregående termins kunskapsutveckling och resultat av olika diagnoser, prov och betyg samt
annan viktig information om eleverna. Utifrån denna analys fördelas skolans resurser på ett sätt som gynnar
alla elevers kunskapsutveckling på bästa sätt. Fördelningen av resurser utvärderas kontinuerligt i arbetslagen
och av elevhälsan och följs upp på våra för-EHT.

Elevhälsokonferens (EHK)
I vissa fall kommer EHT fram till att en elevhälsokonferens (EHK) behövs för att komma vidare i ett elevärende.
Det är ett protokollfört möte där vårdnadshavare, skolledning och övrig berörd skolpersonal deltar i syfte att
hitta lösningar och lämpliga åtgärder för att komma tillrätta med elevens skolsituation. Eleven deltar om det
anses gynna eleven och utifrån ålder och mognad.

Närvaro och tillsyn

Steg 1 Daglig dokumentation av frånvaro
Samtliga lärare dokumenterar dagligen elevernas frånvaro. Detta görs digitalt i Skola24.
Steg 2 Oanmäld frånvaro
Om en elev har oanmäld frånvaro, ska mentor i f-6 ta kontakt med vårdnadshavare så snart som möjligt,
senast första rasten. Om en elev avviker under skoldagen ligger ansvaret hos arbetslaget/mentor att kontakta
vårdnadshavare senare samma dag.
Steg 3 Oroande frånvaromönster
Mentor ansvarar för att systematiskt och regelbundet kontrollera sina elevers frånvarostatistik för att tidigt
upptäcka oroande frånvaro. Kontakt med vårdnadshavare tas på tidigt stadium för att uppmärksamma oron
och för att gemensamt finna åtgärder för att frånvaron ska minska.
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Steg 4 EHT konsulteras
Vid fortsatt oroande frånvaromönster konsulteras EHT.
Steg 5 Utredning och åtgärder
Om EHT så anser genomför kurator en frånvarokartläggning och vid behov beslutas om åtgärder. Åtgärderna
kan t.ex. vara extra anpassningar, beslut om särskilt stöd, orosanmälan eller annat som främjar skolnärvaro.

Andra aktörer i elevhälsoarbetet
Skolpsykologer
Skolpsykologen finns centralt i kommunen och finns för rådgivning och stöd till skolans personal.
Skolpsykologen genomför vissa tester avseende elevers kognitiva, känslomässiga, psykosociala och
neuropsykologiska förmåga, samt rekommenderar insatser. Skolan anmäler sitt ärende till skolpsykologen via
ett krypterat mail. Vid anmälan måste en pedagogisk kartläggning bifogas.
Bilaga 2: Pedagogisk kartläggning
Studie- och yrkesvägledare, SYV
Studie- och yrkesvägledning är en processinriktad verksamhet som alla som arbetar inom skolan har ansvar
att delta i. Målet är att underlätta för individer och grupper i alla åldrar och vid olika tidpunkter i livet att välja
utbildning, yrke eller karriär samt att bidra till en bättre livsplanering.
Skolans studie- och yrkesvägledare arbetar med vägledning, gruppvägledning, motivationsarbete och
vägledningsprocessen, där SYV använder samtalet som ett av sina redskap. SYV har kompetens att möta
eleven utifrån sina förutsättningar och genom ett lärande öka elevens medvetenhet om sig själv, sin
medvetenhet om olika valalternativ och stödja elevens utveckling i att fatta beslut och genomföra dessa. Alla
elever som önskar kan boka vägledningssamtal. Under årskurs 9 erbjuds alla nior och deras vårdnadshavare
att delta i informationsmöten och enskilda vägledningssamtal inför gymnasievalet.
SYV deltar vid behov på elevhälsokonferenser och har en stor del i motivationsarbetet. SYV följer också upp
individuellt och har motiverande och stärkande samtal, allt utifrån den enskilde elevens behov.
Centrala elevhälsan
Skolan har också tillgång till ytterligare specialistkompetens i elevhälsoarbetet via den centrala elevhälsan. I
teamet arbetar arbetsterapeut, logoped, specialpedagog och NPF-pedagog.
ATT-teamet – skolans trygghetsteam
Varje arbetslag och skola är representerat i ATT-teamet vilket bidrar till en samlad bild av skolans sociala
klimat. Skolkurator, som är samordnare för teamet, kallar till de möten som planeras in vid terminens start.
Vid alla former av kränkande behandling kopplas trygghetsteamet in och arbetet sker då enligt planen mot
diskriminering och annan kränkande behandling.
Områdesgrupp
Ungefär var sjätte vecka äger områdesgruppen rum i det södra distriktet. Dessa gruppmöten organiseras av
TiNK och syftet är strategiskt arbete med fokus på förebyggande frågor som rör ungdomarna i kommunen. Vid
dessa gruppmöten är utöver skolan flera olika aktörer representerade t.ex. TiNK (Trygg i Norrtälje kommun),
polisen, ung fritid, socialtjänsten och kyrkan.
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Skolläkare
Finns inom centrala elevhälsan i kommunen och konsulteras av skolsköterskan vid behov. Skolläkaren har det
medicinska ledningsansvaret.

Uppföljning och utvärdering av elevhälsoarbetet
Uppföljning och utvärdering sker kontinuerligt i arbetslaget men också på organisationsnivå i
elevhälsoteamet. Elevhälsoarbete är en ständigt pågående process vars insatser löpande måste utvärderas
och omprövas. Förbättringar och justeringar kan behöva göras utifrån att situationen för elever eller
elevgrupper förändras varför elevhälsoarbetets kvalitet ständigt behöver ses över och utvecklas. Därmed är
ledningssystemet en ständigt pågående process som aldrig blir färdig.

Figur: Ledningssystemet beskrivet som en cyklisk process (Socialstyrelsen)

Elevhälsoarbetet är också en del av det övergripande systematiska kvalitetsarbetet och uppföljning och
utvärdering av elevhälsoarbetet sker bland annat på följande sätt:
 Enkäter- Kommungemensamma och interna enkäter gällande elevers upplevelser av lärande,
trygghet, sociala relationer, psykisk hälsa och drogvanor mm.
 Möten- Elevhälsoteamsmöten, arbetslagsmöten och elevgruppsmöten.
 Utvärdering av kunskapsresultat och undervisning- Personalen utvärderar årligen bland annat
elevernas skolresultat på nationella prov och betyg, de egna målen och utvecklingsarbeten samt hur
den egna undervisningen skapat förutsättningar för eleverna att uppnå målen.
 Utvärdering i elevhälsoteamet- Årligen har elevhälsoteamet utvärderings- och planeringsdagar av
årets insatser, rutiner och arbetsmetoder.
Analys av resultat och måluppfyllelse ska ligga till grund för förbättringsåtgärder, det vill säga utgöra grunden
för reviderade eller nya mål för det fortsatta systematiska kvalitetsarbetet i vilket elevhälsoarbetet ska vara
en del.
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Frågor vi behöver ställa oss i kvalitetsarbetet är:
 Hur skapar vi en gemensam bild av vårt gemensamma arbete?
 Hur dokumenterar vi kvalitets- och elevhälsoarbetet?
 Är rutiner och former effektiva och ändamålsenliga? Hur kan de förbättras?
 Hur säkerställer vi att alla på skolan känner till roller/ansvar och arbetsgång?
Vi tar avstamp för nästa års arbete genom att identifiera framgångsfaktorer och betona ett salutogent
perspektiv där vi söker efter det hälsofrämjande, de faktorer som bidrar till hälsa, lärande och utveckling.

Figur: Skolverkets modell av kvalitetsarbetets olika faser

Rutiner vid byte av skola samt vid övergångar







Övergången från förskolan till förskoleklassen sker enligt process i Skolfyren.
I juni sker överlämningar som görs på enheten.
Överlämning till gymnasiet från årskurs 9 sker i juni.
Rektor ansvarar för alla inflyttningar och informerar de lärare som tar emot dessa.
Skolsköterskan informeras om inflytten och journal överförs.
Utflyttsanmälan ska också göras till rektor.
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Bilagor
1. Förfrågning om konsultation till EHT
2. Pedagogisk kartläggning

