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Sammanfattning av kvalitetsredovisningen 

Mycket har hänt under året som gått i elevhälsan. Nya rutiner för en allsidig elevutredning har 

arbetats fram och personalen har utbildats till bland annat samtalsledare att arbeta med 

Repuls, Marte Meo och att utföra Logos. Skolpsykologen har påbörjat sin specialistutbildning 

och fått en djupare kompetens inom inskrivningar i särskolan bland annat. Vi har fått tillsätta 

nya tjänster då många nyanlända barn och elever flyttat till kommunen och ersätta några som 

slutat sin anställning. Målen i handlingsplanen har vi arbetat aktivt med under året och här 

skattar vi att vi ligger på Gult(medel/hög) eller orange (medel/låg) och behöver fortsätta med 

dessa insatser ytterligare ett år. Inom elevhälsan behöver vi utveckla en gruppkänsla, tydlig 

rollfördelning och hur vi samarbetar inom elevhälsan på skolorna och mellan skolorna.  

 

 
Grundfakta om enheten  
 

Specialpedagogisk kompetens 

Specialpedagoger 

8 specialpedagoger (7,6 heltidstjänster) 0,90 tjänst av den totala specialpedagogresursen är till 

förskolan. 

 

Medicinsk kompetens 

Skolsköterskor 

5 skolsköterskor (5,0 tjänst) En av dessa tjänster tillsattes under vårterminen 2016 då många 

nyanlända kom till kommunen. 0,20 tjänst (av totalt 5.0) är avsatt till samordnande 

skolsköterska som ansvarar för arbetet med elevhälsans ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 enligt socialstyrelsens riktlinjer. 

 

Skolläkare 

0,05 tjänst (2tim/vecka under elevernas skolveckor) skolläkaren är medicinskt 

ledningsansvarig (MAL). Om medicinska utredningar som görs inför en djupare utredning av 

en elev (allsidig elevutredning) inte ryms inom denna tid debiteras enheten för ytterligare 

kostnader. 

 

 

Psykosocial kompetens 

Kuratorer 

4 kuratorer (4,0 tjänster) varav en tjänst tillsattes under vårterminen 2016 då många nyanlända 

kom till kommunen.  

 

 



 

  

Psykologisk kompetens 

Psykolog 

1 psykolog (1,0 tjänst) fördelad på samtliga skolor i kommunen. Inga externa psykologtjänster 

har köpts in under läsåret 15/16. 

 

Projektet tillbaka till skolan (TTS) 

1kurator (1,0 tjänst)  

1 specialpedagog (1,0 tjänst) 

 

Samlad Elevhälsa 

Samtliga professioner ingår i varje skolas lokala elevhälsoteam. Specialpedagog, kurator och 

skolsköterska ingår alltid och psykolog och TTS ca en gång per månad. Ansvarig rektor på 

skolan fördelar arbetsuppgifter och leder skolornas lokala elevhälsoteam (EHT). 

Skolsköterska kurator och specialpedagog har sin arbetsplats på respektive skola. 

 

Specialpedagogen inom förskolan är riktad till alla förskolor inom kommunen och medverkar 

på varje förskolas barnhälsoteam (BHT) 3 gånger per termin. 

 

 

Elevhälsans personal har träffats i sin enhet Elevhälsan var 3:e vecka innehållet i dessa möten 

har varit främst utvecklingsfrågor och information. Vi har även delat in Elevhälsan efter 

profession och då haft kollegial handledning och fokus på utvecklingsarbete. 

 

Specialpedagoger, kuratorer, skolpsykolog och TTS-teamet(tillbaka till skolan) har haft 

handledning med en extern handledare ca tre tillfällen per termin. 

 

Spetskompetens finns inom olika tester kartläggningar, observationsmodeller och diagnoser 

exempelvis, ITPA(förmågan att handskas med språkliga begrepp, d.v.s. att kunna ta emot, 

tolka, bearbeta och uttrycka sig verbalt och motoriskt), Logos (läs och skrivutredning), 

RePulse (metod att hantera ilska och impulser), tal språk och kommunikation samt 

nätverksledare.   

  

 

 

Nyanlända 

4 Sva-samordnare (3,32 tjänst) 

Sva-samordnare anställdes då antalet nyanlända ökade kraftigt i kommunen. Deras roll är att 

ha helhets och samordningsansvar för nyanlända elever som kommer till kommunen. De 

ansvarar för språkstartsgrupper kartläggningar av nyanlända elever och skall vara ett stöd för 

undervisande lärare i frågor om anpassningar och särskilt stöd till nyanlända. Sva-

samordnarna skall även bistå med kompetensutveckling för undervisande lärare och 

modersmålslärare. 

Sva-samordnarna har träffats var 3:e vecka innehållet i dessa möten har varit 

utvecklingsfrågor och information. 
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Systematiskt kvalitetsarbete 

Viktiga resultat  
 

 

 

Logos 

17 logosutredningar har gjorts på elever upp till åk 6 av dessa är 7 st omtestningar, som görs 

efter ca 1 år när man gjort insatser efter den första testningens resultat. 

5 logosutredningar har gjorts under åk 7-9 och 2 av dessa var omtestningar. 

 

Sråkligt impressivt test (SIT) 

Görs under hösten innan barnen börjar i förskoleklass. Resultatet blir vägledande i arbetet 

inför förskoleklasstart. Testet är sedan 2015 med i kommunens planerade screeningar och 

diagnoser.  

  

Kartläggningar nyanlända 

På elever inom grundskolans åk 1-6 har 140 kartläggningar gjorts (4 av dessa finns delar kvar 

att göra) Ytterligare 3 elever finns kvar att kartlägga till hösten 

På elever inom grundskolan 6-9 har 28 kartläggningar gjorts och 32 kvar att göras 

Detta är de elever som nu finns i vår kommun. 

Kartläggningarna som använts innefattar 3 delar, språk och erfarenheter, litteracitet och 

numeracitet och är framtaget av skolverket. 

 

 

Hälsosamtal 

Skolsköterskorna genomför hälsosamtal i förskoleklass 183 st, åk 2 188 st, åk 4 145 st och i 

åk 7/8 129 st samt för nyanlända elever 284 st 

I dessa samtal har man identifierat: 

 Synnedsättningar som remitterats till ögonklinik 

 Övervikt som remiterats till vårdcentral samt genomfört samtal med elever och 

föräldrar 

 Hörselnedsättningar som remiterats till öronklinik samt följts upp av skolsköterska 

 Psykosocial ohälsa som lett till olika insatser som fortsatt samtal med skolsköterska 

eller externa kontakter 

 Tillväxtrubbningar som följts upp av skolsköterska skolläkare eller remitterats till 

barnklinik 

 Ätstörningar som lett till behandling eller vårdprogram 

 Mobbing och utanförskap som lett till åtgärder enligt respektive skolas 

likabehandlingsplan 

 Scolios som lett till som lett till uppföljning av skolsköterska, skolläkare eller 

remitterats till ortopedklinik 

 Svårigheter i socialt samspel som lett till utredning inom neuropsykiatrisk 

diagnosistering  

 Mycket dålig tandstatus som lett till kontakter med folktandvården 

    

Vaccinationer 

 Priorix 218 
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 Gardasil 107 

Övriga vaccinationer (övervägande nyanlända) 

 Tetravac 37 

 Engerix 2 

   

 

 

 

Allsidig elevutredning 

En allsidig elevutredning består av 4 delar 

 Pedagogisk utredning görs av specialpedagog 

 Skolsocial utredning görs av skolkurator 

 Medicinsk utredning görs av skolläkare och skolsköterska 

 Psykologisk utredning görs av skolpsykolog 

Utredningen skall ge underlag för det fortsatta arbetet runt eleven och utgör också underlag 

för bedömning om eleven behöver få insatser från specialistnivåer. 

22 allsidiga elevutredningar har gjorts. 

Av dessa utredningar är 80% gjorda på pojkar och 20% på flickor. 

Eleverna har varit mellan 6-16 år   

de flesta utredningarna har varit inom ålderspannet 7-10 år. 

 

 

 
Särskilda kvalitetshöjande insatser 
 

Rutiner frånvaro 

Enheten har tagit fram en handlingsplan vid elevfrånvaro i grundskolan, som förankrats i 

rektorsgruppen. Handlingsplanen är tydligt utformad med olika steg som dokumenteras i 

mallen för planen. Där uppges också vem som ansvarar för genomförandet av insatser. 

Elevhälsopersonalen har ett ansvar att påminna i EHT på respektive skola om att gå igenom 

frånvaron hos eleverna och påbörja dokumentationen när det finns behov.  

 

Strukturen på arbetslagsarbete i elevhälsan 

Detta läsår har elevhälsan träffats var 3:e vecka tisdagar mellan 8-12. 

Mellan 8-9.30 har alla professioner träffats i ett gemensamt forum där vi haft fokus på 

utveckling av rutiner och strukturer inom elevhälsan. Under denna tid har även information av 

olika sort delgetts personalen såsom anställningar, viktiga händelser, arbetsmiljöfrågor o.s.v.  

Mellan 10-12 har personalen träffats i professions/yrkesträffar 

 

Protokoll yrkesträffar 

Professions/yrkesträffar har genomförts var 3:e vecka och på dessa har vi infört att man 

skriver protokoll för att få ett focus på utvecklingsarbete och kollegiehandledning.  

 

Förebyggande arbete 

Elevhälsan har startat upp en arbetsgrupp som har till uppgift att fokusera på hur elevhälsan 

kan bedriva ett mer förebyggande arbete.  För att inte bara hamna i ett åtgärdande arbete har 

vi påbörjat en kartläggning över vilka typer av insatser de olika professionerna är delaktiga i 

på sina enheter. Detta ska ge en bild över hur de olika professionerna arbetar och även 

olikheter mellan enheter. Detta arbete kommer att fortgå under kommande läsår. 
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Förebyggande arbete kring nyanlända 

För att möta upp behovet som uppstod när kommunen tog emot många nyanlända har enheten 

fått anställa 1 kurator och 1 skolsköterska under våren.  

Kuratorn har placerats i Lundsbrunn och fått ett extra uppdrag att finnas med ute bland 

eleverna på raster för att etablera en god relation till alla barn. Hon skall arbeta förebyggande 

och främjande så att inte ett utanförskap hos någon elevgrupp uppstår. 

Skolsköterskornas arbetsbelastning har ökat betydligt då de fått 284 hälsosamtal ytterligare att 

genomföra.  

 

 

 

Nyanställda 

När enheten haft en del nyanställningar under året har vi sett ett behov av att hjälpa våra nya 

medarbetare in i arbetet. Vi har märkt att det krävs en del av medarbetarna för att man som ny 

skall hitta sin roll och att förstå sig på hur man arbetar med olika saker i vår kommun. Vi har 

därför beslutat att alla nya skall få en mentor och för att inget skall bli avglömt har vi gjort en 

checklista och en arbetsfördelning som följer den nyanställde under den första tiden på det 

nya arbetet. 
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Målstyrning 
Utvärdering av handlingsplansplan 

Elevhälsan 2015/2106 

Styrkortsmål 
2015 

ÖNSKVÄRT RESULTAT 
Detta resultat vill vi 

nå/detta är vårt 
önskvärda läge 

 

PLANERING 
Dessa insatser/åtgärder har vi gjort 

som leder till vårt önskade 
läge/resultat 

ANALYS/SLUTSATS 
Har det blivit som vi önskat? Varför eller varför inte? 

Sök orsaker, dra slutsatser 

MÅLUPPFYLLELSE 
I förhållande till 

styrkortsmål 
 4= mycket hög 
3=medel/hög 
2=medel/låg 
1=mycket låg 

Elevhälsans professioner 

används på ett flexibelt sätt 
med inriktning att vara 

förebyggande och 

hälsofrämjande. Det innebär 
att elevhälsan bidrar till att 

skapa miljöer som främjar 

elevernas lärande utveckling 
och en god hälsa. 

 

Skollagen: 
2 kap. 25, 27, 28 §  

Elevens utveckling mot 

målen ska stödjas. 
Hälsobesök ska erbjudas 

 

3 kap. 8§, 10 § 
Rektor ska se till att elevens 

behov av särskilt stöd 

tillgodoses. Samråd ska ske 
med elevhälsan. 

 

 
6 kap. 6, 7§ 

Målinriktat arbete för att 

motverka kränkande 
behandling. 

 

7 kap. 17 § 
Deltagande i utbildning, 

närvaro 
 

De arbetsinsatser som 

Elevhälsans olika professioner 
bidrar med  

(handledning, 

kartläggningar/utredningar, 
analyser av resultat, samtal, 

grupprocesser) leder till att 

eleverna får de anpassningar 
och det stöd de behöver utifrån 

sina olika behov.  

 
När målet är nått ser vi att 

elever i behov av särskilt stöd 

har fått anpassningar i olika 
lärandesituationer och nått 

högre resultat.  

 
 

Olika metoder används för att handleda 

arbetslagen, och grupper både på den 
enskilda skolan och kommungemensamt. 

 

 (Elevhälsans samtliga professioner) 
 

 

 
 

Diskussioner sker kring formativ bedömning 

i möten med specialpedagoger och i möten 
specialpedagoger och arbetslag, 

 

Arbetet med att fokusera på vad som är 
anpassningar och när ÅP ska upprättas ska 

tydliggöras för arbetslagen. 

 (specialpedagoger)  
 

Specialpedagogerna ger förslag 

på/stöttar/följer upp anpassningar och 
stödinsatser till elever i dialog med eleverna 

och arbetslagen. 

 
Analys av betygsresultat,  

nationella prov, diagnoser, screenings, 

hälsosamtal. Resultaten kommuniceras med 
rektor, arbetslag och ansvariga lärare för ev. 

åtgärder/insatser. (Elevhälsans professioner) 

 
Elevhälsans professioner deltar aktivt som 

stöd i arbetet med likabehandlingsplanen. 
Professionen kurator deltar i klasserna för att 

Handledning har genomförts både behovsanpassat och vid 

schemalagda tillfällen. Kommungemensam handledning 
genomfördes under höstterminen. 

Handledning av resurspedagoger har gjorts men det har varit 

svårt att få tid till detta då de är anställda endast under den tid 
eleven är i skolan. 

Skolor som ingått i läslyftet har haft svårt att avsätta tid till 

handledning då all övrig konferenstid gått åt till läslyftet. 
 

Diskussioner kring formativ bedömning har genomförts i alla 

skolor på någon skola har man endast haft dessa diskussioner 
enskilt med vissa pedagoger och inte med arbetslagen. 

 

Man har haft genomgångar för hela personalgruppen om ÅP och 
anpassningar samt återkommer till detta i enskilda samtal och 

samtal i grupp med pedagoger. Det man ser ute på skolorna är att 

detta är något som brister bland enskilda pedagoger och att 
rektor måste ansvara för att detta är ett tvingande uppdrag man 

har som pedagog. Elevhälsan bidrar med råd och stöd. Skulle 

nog vara bra med en genomgång tillsammans i kommunen då 
man klargör ansvar och uppdrag. 

 

 
Analyser av screeningar och hälsosamtal görs men inte i 
tillräcklig omfattning. Vi behöver analysera mera det är ju här vi 

kan hitta vad vi behöver arbeta förebyggande med.  

Samrättningar av nationella prov görs. 
 

På någon skola upplever EHT-personalen att det inte finns en 

aktuell likabehandlingsplan och man ser att om kurator finns 
med i gruppen som ansvarar för likabehandlingsarbetet på skolan 

så kommer arbete i klasser/grupper igång snabbare.  
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Kopplas till KS-målet: 

 

Alla får ett gott bemötande 

 
Resultaten i åk 9 är höga 

 

Alla trivs och mår bra 

stödja grupp processer. 

 
”Vägledning för elevhälsan” ligger till 

grund för att utveckla elevhälsans arbete.  

 
Skolverkets stödmaterial används och 

diskuterats inom Elevhälsan och i de lokala 

elevhälsoteamen. 
 

Skolverkets stödmaterial används och 

implementeras hos personalen. (ex 
diskrimerung/kränkningar, anpassningar, 

övergångar, särbegåvade barn, allmänna råd)   

 
 

Böckerna ”Vilse i skolan” och 

”Beteendeproblem i skolan” inspirerar oss 
och används i praktiken som ett redskap för 

att skapa en gemensam 

värdegrund/förhållningssätt. 
 

 (Alla inom Elevhälsa) 

 

 

Elevhälsans personal har läst ”Vägledning för elevhälsan” en ny 
upplaga kommer under ht-16 och kommer köpas in till alla.  

 

 
Vi har inte tagit upp detta i elevhälsan avvaktar till den nya 

omarbetade utgåvan kommer i höst. 

 
 

 

 
 

 

 
 

På Liljestensskolan har kurator läst och diskuterat dessa böcker 

med resurspersonal och planerar att göra detta med lärarna under 
september månad.  

 Närvaron hos elever med 

långvarig frånvaro har ökat. 

Samverka aktivt med kommunens TTS-team 

då oro för elevers frånvaro uppstår. 

 

Uppmärksamma och följa kommunens 

övergripande plan för närvaro – frånvaro.  

(Elevhälsans samtliga professioner) 
 

Analys av frånvarostatistik vid EHT/en gång 

månad. 

 
 

TTS har varit närvarande på ett EHT per skolenhet och månad. 

 

 

Planen för närvaro-frånvaro har utvecklats och det har gjorts en 

checklista som skolorna skall fylla i när man upptäcker en elev 

med hög frånvaro. Vi ser att antalet elever som aktualiseras har 
ökat över året men detta behöver ju inte betyda att antalet elever 

ökat utan kanske att vi nu ser och uppmärksammar dessa elever. 

 
Varje månad lämnar skolorna en redogörelse till elevhälsochefen 

över elever med hög frånvaro. Tanken är att alla elevhälsoteam 

skall ha gjort en analys och en planering av åtgärder för dessa 
elever. På vissa skolor tas inte detta upp i EHT och analyseras 

och någon skola lämnar bara in utdrag av närvaron. All 

elevhälsopersonal måste ta ansvar för att denna fråga tas upp i 
EHT i slutet på varje månad. Att en analys av varje elev som har 

hög frånvaro görs och att checklistan påbörjas i förekommande 

fall. 
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Elevhälsan skapar 

förutsättningar att ge 

eleverna goda och 
hälsofrämjande 

levnadsvanor för att klara 

skolan. 
 

 

Elevernas basala behov är 

tillgodosedda så att eleverna 

orkar delta i studierna.  
 

Eleverna vid hälsosamtalen 

utrycker att de trivs och mår 
bra. 

Vid hälsobesöken tidigt identifiera problem 

eller symptom hos elever som kan innebära 

att de är i behov av särskilt stöd eller andra 
insatser. 

 

Resultatet på hälsosamtalens intervjufrågor 
analyseras och kommuniceras med 

rektor/EHT och arbetslag på organisation 

Hälsosamtal genomförs systematiskt och symptom och behov 

identifieras. 

 
 

 

Resultaten kommuniceras till EHT och till enskilda pedagoger. 
Vi ser att mer tid till analys i EHT och i arbetslagen skulle vara 

värdefull för det förebyggande arbetet och då särskilt på 
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Skollagen 

2 kap, 27, 28 § 
Elevens utveckling mot 

målen ska stödjas. 

Hälsobesök ska erbjudas 
 

 

Kopplas till KS-målet: 

 

Alla får ett gott bemötande 

 
Resultaten i åk 9 är höga 

 

Alla trivs och mår bra 

och gruppnivån. Analysen och resultatet 

lägger grunden för olika temaområde att 
arbeta vidare med på skolan/i klasserna. 

(Ansvar samtliga elevhälsans professioner 

utifrån temaområdets innehåll.)  
 

Analysen av hälsosamtalen lägger grunden 

för olika tema kring hälsa och livsstilsfrågor 
på skolan och. 

 

En arbetsgrupp inom Elevhälsan bildas för 
att utreda förutsättningarna för ett främjande 

systematiserat arbete kring elevers hälsa och 

välmående. 
 EHV-gruppen  

(Ansvar Anna C, Sonja, 

Lotta, Karin, Monika) 
 

Elevhälsans professioner uppmärksammar 

förhållanden i elevernas närmiljö som kan 
öka risken för skador, ohälsa, utsatthet och 

kränkningar. 

 
 

Projekt Can Cook 

. 

gruppnivå. 

 
 

 

 
 

Detta bör skolsköterskorna få ansvar för att det genomförs och 

planeras insatser utifrån. 
 

 

Gruppen har träffats 2 ggr under läsåret och har inte drivits 
vidare då medlemmar i gruppen slutat och en grupp som ser över 

det förebyggande arbetet startatss. Detta uppdrag bör platsa i den 

gruppen. 
 

 

 
 

Sker genom trivselenkäter i dag och lyfts på EHT:s träffar. Även 

arbetsmiljöronder genomförs på skolorna. 
Olycksfallsrapporteringen upplevs av elevhälsans personal inte 

fungera så bra, de upplever att det behövs en genomgång av hur 

detta skall göras. 
 

Har genomförts under hösten 2015 för 30 elever och med ett gott 

resultat. 

I det individuellt inriktade 

arbetet har elevhälsan ett 

särskilt ansvar att undanröja 
hinder för varje enskild elevs 

lärande och utveckling. 

 
 

 

Skollagen 
3 kap. 8-9 § 

Rektor ska se till att elevens 

behov av särskilt stöd 
tillgodoses. Samråd ska ske 

med elevhälsan. 

 

Kopplas till KS-målet: 

 

Alla får ett gott bemötande 
 

Resultaten i åk 9 är höga 

 
Alla trivs och mår bra 

Elevens behov av anpassningar 

och stöd har tillgodosetts. 

 

Att på lokal nivå göra en sammanfattande 

bedömning av genomförda utredningar som 

sedan används för att ge eleven adekvat stöd 
i sin lärandemiljö. 

 

 
Skapa en rutin för konsensusmöten, där 

specialpedagogen tar ett större ansvar, är 

”spindeln i nätet”. 
 

Vid delgivningen av utförda utredningar 

kallas samtliga elevhälsans professioner och 
ger förslag på åtgärder. 

 

 
 

Involvera och handleda arbetslag utifrån 

framtagna i utredningarna konsekvenser för 
att stödja elevens lärandemiljö och sociala 

utveckling/hälsa. 

 
 

När alla professioner i den allsidiga elevutredningen gjort sin del 

så görs en sammanfattande gemensam bedömning. Utifrån denna 

utredning formuleras en rekommendation om hur man bör 
fortsätta att stödja eleven i dess lärandemiljö och om en remiss 

för fortsatt utredning bör göras.  

 
Rutinen för en allsidig elevutredning har skapat ett forum för 

konsensus men planen har inte ”satt” sig helt så detta haltar.  

 
 

Detta finns i planen för allsidig elevutredning men har inte alltid 

fungerat, vi måste fortsätta att förankra planen om en allsidig 
elevutredning så alla känner sig delaktiga och gör sin del av 

arbetet. Vi behöver även utvärdera planen i elevhälsan och 

senare även i rektorsgruppen. 
 

Här behövs ett stöd för och tydligöra direktiv till specialpedagog 

att sammanfatta den gemensamma bedömningen så att den finns 
nedtecknad i elevmappen och på så vis finns tillgänglig att gå 

tillbaka till för undervisande lärare. 
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Sammantagen analys – utifrån både det systematiska 
kvalitetsarbetet och utvecklingsplanen 

 
Elevhälsan behöver bli en grupp som har ett gemensamt ”VI” 

Där alla står bakom fattade beslut och planer som upprättats. Den allmänna meningen i 

gruppen är att vi träffas för sällan och att vi inte blivit en grupp som arbetar tillsammans. 

Någon yrkesgrupp önskar arbeta mer tillsammans över skolgränser, hjälpa varandra i svåra 

lägen och göra gemensamma insatser. Detta gör redan någon yrkeskategori inom elevhälsan 

men är nog något som kan utvecklas. Vi måste även utöka samarbetet mellan yrkesgrupperna 

i elevhälsan för att ta tillvara allas olika ingångar, vinklingar i olika frågor. 

 

Vi behöver se över vår möteskultur. Närvaron på gemensamma möten och även hur 

närvarande man är i mötet (telefonsamtal och interna samtal). Här kanske en del av orsaken 

till att beslut som fattats inte följs? 

 

Under vårterminen har en av våra skolkuratorer varit sjukskriven och då har de övriga fått gå 

in och täcka upp i akuta lägen. 

 

Vi har under året bytt personer på flera poster (4st inklusive chef) inom elevhälsan och 2 

nyanställda personal till TTS-projektet (1 kurator och 1 specialpedagog) som startade ht-2015. 

Vi har även fått nya tjänster tillsatta då många nyanlända elever flyttat till kommunen, 1 

kurator, 1 skolsköterska och 4 Sva-samordnare.  

 

Insatser, mål som satts för innevarande läsår behöver utvecklas ytterligare under året som 

kommer för att bli befästa och fullt utvecklade. En hel del av insatserna, målen är fortfarande 

under uppstart men på gång. 
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Utvecklingsområden  
 

 

 

Mall för dokumentation av konsensusmötet (den gemensamma bedömningen av utredningen) 

behöver arbetas fram. Denna skall ligga i elevmappen som grund för det fortsatta arbetet 

kring eleven. 

 

För att säkra kvalitén på elevhälsans arbete och för att elevhälsan skall bidra till utveckling 

måste alla vara införstådda med sin roll i elevhälsan. Därför behöver vi se över och utveckla 

våra roller. Hur samarbetar vi inom elevhälsan på skolan och mellan skolorna.  

 

Ett förebyggande arbete måste börja tidigt. Vi kommer under läsåret 16/17 förskjuta insatser 

neråt i åldrarna och påbörja en rekrytering av 1 specialpedagog till i förskolan. 

 

Elevhälsans möten förläggs till varannan vecka (tidigare var tredje). Mötesregler behöver ses 

över. 

 

Elevhälsans personal på en del skolor upplever att EHT-arbetet inte har tydliga rutiner och att 

rollfördelningen är oklar.  

 

Tidigare mål i handlingsplanen behöver fortsätta att arbetas med och utvecklas vidare. 

 

Sva-samordnarnas roll som handledare i språk och kunskapsutvecklande arbetsätt behöver 

stärkas och en utbildningsinsats från skolverket planeras. 

 

 

 

 

 
 


