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1. Inledning och syfte 

De centrala riktlinjerna för ett likvärdigt barn- och elevhälsoarbete har tagits fram på upp-

drag av bildningsförvaltningen i Tingsryd. Riktlinjerna utgår från gällande lagstiftning och 

den av Socialstyrelsen och Skolverket gemensamt framtagna Vägledning för elevhälsan. 

 

Syfte 

Syftet med Centrala riktlinjer är att kvalitetssäkra och tydliggöra barn- och elevhälsans  

organisation och uppdrag, samt att bidra till ett likvärdigt arbete med att främja hälsa och 

lärande.  

Bildningsförvaltningens vision om En skola för alla ska prägla och vara vägledande för allt 

arbete i alla förvaltningens verksamheter, även barn- och elevhälsans. Ett hälsofrämjande 

arbete med hög kvalitet, som bedrivs gemensamt av samtliga skolans professioner, är en 

tydlig framgångsfaktor i visionens riktning.  

 

Strategi för likvärdig elevhälsa 

Med utgångspunkt i en kartläggning av barn- och elevhälsoarbetet i Tingsryds kommun 

under våren 2019 identifierades ett antal utvecklingsområden. Dessa ligger till grund för 

organisatoriska och kompetenshöjande åtgärder som genomförts i syfte att säkerställa ett 

likvärdigt elevhälsoarbete i kommunen, tex:  

 

- En uttalad gemensam riktning för elevhälsoarbetet, centralt och lokalt  
 

- Tillgängliga och sammanhållna lokala elevhälsoteam 
 

- Centrala stödfunktioner på organisationsnivå 
 

Lokalt barn- och elevhälsoarbete 

De centrala riktlinjerna ger ramar och en övergripande vägledning för hur barn- och elev-

hälsoarbetet bör bedrivas. På enhetsnivå konkretiseras detta arbete i samverkan med för-

skolans och skolans personal, bl a med utgångspunkt i kartläggningar av aktuella behov 

och förutsättningar.  

 

Med riktlinjerna som grund ger lokalt upprättade barn- och elevhälsaplaner en verksam-

hetsnära och konkret beskrivning av respektive enhets planerade arbete. 
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Uppföljning  

De centrala riktlinjerna ska ses som ett levande dokument, som kommer att byggas på efter 

hand som arbetsformer utvecklas eller styrdokument förändras. Riktlinjerna ska ses över 

och revideras årligen.  

På lokal nivå utvärderas barn- och elevhälsoarbetet som en naturlig del i analysen av en-

käter och övrigt underlag som ingår i bildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete. 

Ett främjande och förebyggande arbete bör på sikt kunna bidra till goda resultat på samt-

liga områden. 

Lokalt upprättade barn- och elevhälsoplaner följs upp årligen på enheten. 
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Bakgrund 

Barns och elevers lärande och utveckling är utgångspunkten för alla professioner som  

är verksamma i förskolan och skolan. Arbetet med barn- och elevhälsa syftar bland annat 

till att uppnå en inkluderande och likvärdig skola med goda förutsättningar för lärande, 

utveckling och välbefinnande hos alla barn och elever.  

Med sambandet mellan lärande och hälsa i fokus behöver barn- och elevhälsouppdraget 

därmed gå hand i hand med skolans uppdrag att stödja barns och elevers utveckling mot 

utbildningens mål. Barns och elevers hälsa har stor betydelse för deras prestationer, välbe-

finnande och möjlighet att fungera i skolans sociala miljö.  

Detta dubbelriktade samband innebär också att barns och elevers prestationer och känsla 

av kompetens har stor betydelse för deras hälsa. 

 

”Uppgiften för alla vuxna i skolan är att skapa lärande miljöer som främjar elevernas lust 

att lära. I det arbetet ska skolans Elevhälsa aktivt bidra.”  

Lärande och hälsa, Skolverket 2019 

 

Varför barn- och elevhälsa? 

Barn- och elevhälsan i Tingsryds Kommun är en centralt sammanhållen verksamhet som 

omfattar alla barn och elever från förskola till gymnasiet. I skollagens mening finns inget 

krav på att det ska finnas elevhälsa tillgänglig för barn inom förskolans verksam-

hetsform. Tingsryds kommun har dock valt att utvidga elevhälsans verksamhet till att om-

fatta även förskolan, bl a genom att tillgång till specialpedagog finns på varje enhet.  

Därmed används begreppen barn/elev, samt barn- och elevhälsa som en övergri-

pande formulering i detta dokument. 

När det i texten enbart står angivet elev och/eller elevhälsa så avses i huvudsak verksam-

hetsformerna förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasium och gym-

nasiesärskola.  

Begreppen skola, lärare och undervisning/utbildning används övergripande och kan avse 

all verksamhet.  
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3. Rättslig grund 

Elevhälsan omfattas av flera regelverk som huvudmän, skolledare, skolpersonal och elev-

hälsan behöver förhålla sig till. Förutom skollagen och övriga styrdokument för skolan ska 

de som arbetar med elevhälsofrågor bland annat beakta hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763), patientsäkerhetslagen (2010:659), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 

personuppgiftslagen (1998:204) och förvaltningslagen (1986:223). 

Skolverket och Socialstyrelsen publicerar föreskrifter och allmänna råd. Staten utövar även 

styrning genom tillsyn och inspektion. Skolinspektionen har tillsyn över elevhälsan utifrån 

skollagen. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tillsynsansvaret över hälso- och 

sjukvården och dess personal. Skollagen fastställer förskolans och skolans uppdrag avse-

ende barns och elevers utveckling mot målen i läroplanerna och på vilket sätt verksamhet-

erna ska stödja barns och elevers utveckling. I detta arbete har barn- och elevhälsan en 

viktig roll.   

Skollag 2010:800 

Skollagen definierar elevhälsan som en samlad funktion bestående av verksamheter och 

insatser som tidigare fanns inom dåvarande skolhälsovården, den särskilda elevvården och 

de specialpedagogiska insatserna.  

Syftet med att samla insatserna är bland annat att öka samverkan och att betona det häl-

sofrämjande och förebyggande arbetet. Det är huvudmannens ansvar att anordna elev-

hälsa och se till att eleverna och rektorn har tillgång till de yrkeskategorier som räknas 

upp i skollagen.  

 

2 kap 25 § 
För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan,  
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 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. 
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Skollagen ger ingen närmare beskrivning av vad tillgång till de olika personalkategorierna 

innebär. En utgångspunkt för bedömningen är dock att det ska finnas tillgång till den per-

sonal och de resurser som krävs för att elevhälsan ska kunna utföra sina samlade arbets-

uppgifter utifrån vad som anges i skollagen och i andra lagar och författningar på området.  

Den personal som finns för elevhälsans insatser ska ha adekvat utbildning, som svarar mot 

elevernas behov av insatser. Huvudmannen avgör själv omfattningen av och inriktningen 

på personalens sammansättning och kompetens utifrån lokala behov och förutsättningar.  

 

Elevhälsa i förskolan  

Skollagen anger inte att förskolan ska ha tillgång till elevhälsa. Förskolan har dock ett sär-

skilt uppdrag att uppmärksamma och hjälpa barn som behöver stöd i sin utveckling. 

Enligt läroplanen för förskolan (lpfö 18) handlar det om att skapa förutsättningar för alla 

barn att kunna ta del av verksamheten i förskolan, såväl i den fysiska miljön, det pedago-

giska innehållet som i den sociala gemenskapen. Utbildningen i förskolan ska lägga grun-

den för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.  

Undervisning i förskolan innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål 

som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Utbild-

ningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar bar-

nens utveckling, hälsa och välbefinnande. 

 

8 kap 2 §    
Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. 
Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att 
omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.  

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för  
fortsatt utbildning. 
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Vägledning för elevhälsan 

Socialstyrelsens och Skolverkets gemensamma vägledning syftar till att stärka elevhälsans 

arbete och att bidra till utveckling av en likvärdig elevhälsa i hela landet.  

Vägledningen är varken en föreskrift, en nationell riktlinje eller ett allmänt råd utan är 

tänkt att utgöra ett kunskapsstöd och beslutsunderlag för personal och ledning. Den för-

väntas också bidra till att stärka användandet av evidensbaserad praktik inom elevhälsan.  

Vägledningen riktar sig i första hand till personal inom elevhälsan, rektorer för aktuella 

verksamhetsformer, verksamhetschefer för elevhälsan samt vårdgivare, skolhuvudmän och 

beslutsfattare. I vägledningen synliggörs respektive professions ansvarsområden och om-

råden som förutsätter samarbete och samverkan. Vidare beskrivs gällande författningar för 

elevhälsan och de enskilda insatserna, särskilt för den delen som är hälso- och sjukvård.  

Vägledningen beskriver också hur elevhälsans arbete kan bidra till en hälsofrämjande sko-

lutveckling och undanröja hinder för enskilda elevers lärande. Socialstyrelsen och Skolver-

ket har tillsammans med representanter för elevhälsans yrkesföreträdare identifierat om-

råden där elevhälsans insatser är viktiga, såsom psykisk hälsa och ohälsa, arbetsmiljö, skol-

frånvaro och levnadsvanor.  

I vägledningen beskrivs hur elevhälsan kan arbeta med särskilt stöd, bedömningar och ut-

redningar utifrån Skolverkets allmänna råd om arbete med åtgärdsprogram för elever i be-

hov av särskilt stöd.  

 

Vägledning för elevhälsan 

  

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2016-11-4.pdf
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4. Uppdrag elevhälsa 

Ett viktigt uppdrag för förskola och skola är att främja barns och elevers hälsa och  

lärande, samt att förebygga ohälsa och hinder för utveckling och lärande. Hälsa och lärande 

förutsätter varandra. Målet är att tillsammans skapa en så positiv skolsituation som möjligt 

för barnet eller eleven. Elevhälsoarbetet bedrivs i skolans alla miljöer, inte minst i klass-

rummet där läraren spelar en central roll. Därmed är elevhälsa ett ansvar för alla som är 

verksamma i skolan.  

Hälsofrämjande och förebyggande arbete är en viktig del av förskolans och skolans verk-

samhet och behöver därför ingå i verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. Systema-

tiskt innebär att elevhälsoarbetet behöver vara strukturerat och långsiktigt. Utgångspunk-

ten blir då att identifiera områden som är särskilt angelägna att utveckla för att ge alla barn 

och elever goda förutsättningar. 

Barn- och elevhälsans personal är en resurs för hälsofrämjande skolutveckling och ska till-

sammans med lärare och övrig personal bidra till att skapa miljöer som främjar barns och 

elevers lärande, utveckling och hälsa. Det arbetet förutsätter en hög grad av samverkan 

inom elevhälsan men också mellan elevhälsa, lärare och övrig personal i förskola och skola.  

Samverkan mellan olika professioner är nödvändig för att kunna förstå och stötta barn och 

elever i det sammanhang de befinner sig i. För barn och elever med funktionsnedsättning 

är det av särskilt stor betydelse att denna samverkan fungerar. Den samlade barn- och 

elevhälsans tvärprofessionella kompetens ska bidra till fler perspektiv och frågeställningar 

för att i samverkan med övrig personal möjliggöra ett förebyggande och hälsofrämjande 

arbete.  

 

"Samverkan ska användas som medel för att lösa sammansatt problematik i skolan där 

kompetens från flera olika professioner är nödvändig." 

(Vägledning för elevhälsan) 
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Främja barns och elevers hälsa, utveckling och lärande 

Det främjande arbetet syftar till att skapa lärmiljöer som främjar barns och elevers  

kunskapsutveckling liksom deras psykiska, sociala och fysiska välbefinnande. Lärmiljö-

erna ska bidra till att främja elevers delaktighet och självkänsla. Ett hälsofrämjande ar-

bete utgår från ett salutogent perspektiv, det vill säga utgår från det friska. Detta innebär 

att söka efter faktorer som gör det möjligt att förändra och utveckla skolans verksamhet 

genom att flytta fokus från det som inte fungerar till det som fungerar.  

Arbeta för goda lärmiljöer 

En trygg lärmiljö handlar om att barn trivs på förskolan och elever i skolan. Det handlar 

också om att barn och elever har en känsla av sammanhang och ges förutsättningar att 

delta i den pedagogiska verksamheten eller i undervisningen. I lärmiljöer som fungerar 

bra känner sig barn och elever bekräftade och nöjda med sig själva, vilket i sin tur gör att 

de presterar bättre. 

 

Förebygga ohälsa och skolrelaterade svårigheter hos barn och elever 

Förebyggande arbete handlar om att identifiera och undanröja risker för ohälsa och för 

svårigheter i skolarbetet eller hinder för en god utveckling. Målet är att minska riskfak-

torers inflytande i lärmiljöerna och samtidigt stärka skyddsfaktorerna. Arbetet börjar med 

att identifiera och kartlägga de faktorer som utgör risker för olika former av ohälsa eller 

hinder i lärandet. Det behöver göras på individ-, grupp- och organisationsnivå.  

Genom att sedan analysera riskerna underlättas planeringen av förebyggande insatser.   

 

Åtgärda barns och elevers behov av stöd  

Åtgärdande insatser hanterar och kompenserar för svårigheter och situationer som har 

uppstått i en organisation, i en grupp eller hos en individ. Tidig upptäckt och tidiga insatser 

är framgångsfaktorer i det åtgärdande arbetet. Det är viktigt att all personal tidigt upp-

märksammar elever i behov av stöd i sin lärmiljö. Det åtgärdande arbetet kan ge viktiga 

erfarenheter och kan vara vägledande för det främjande och förebyggande arbetet framåt.  
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5. En skola för alla 

Bildningsförvaltningens tydligt uttalade vision om en skola för alla ska prägla och vara 

vägledande för allt arbete i alla förvaltningens verksamheter. 

   

Mål   
 
- Alla våra barn och elever upplever att förskolan och skolan är meningsfull och att  

arbetet skapar värde för dem själva och för andra. 

- Alla våra barn och elever känner sig trygga. 

- Alla våra barn och elever upplever att skolarbetet gör dem nyfikna på att lära sig mer. 

- Alla våra barn och elever ges likvärdiga förutsättningar för en god utbildning. 

 

Fokusområden 
 

 

 

 

 

  

En skola 
för alla

Värde-
skapande 
lärande

Relations-
pedagogik

Tillgänglig 
lärmiljö

Differentierad 
undervisning

Lärande 
organisation



11 
 

Lärande organisation 

En process där individer ser det som naturligt att utveckla sin kompetens i samverkan med 

andra och med aktuell skolforskning som grund för utveckling. Som ett resultat av denna 

process skapas gemensamma föreställningar och handlingsalternativ. Lärprocessen och lä-

randets resultat är gemensamt. 

Kollegialt/kollektivt lärande ses naturligt som en gemensam bas: Medarbetare lär inte 

bara av varandra, de skapar också en gemensam förståelse och gemensamma slutsatser. 

En process där individer utvecklar sin kompetens i samverkan med andra och som ett  

resultat av denna lärprocess skapar gemensamma föreställningar och handlingsalternativ.  

 

Relationspedagogik 

Relationell pedagogik bygger på en helhetssyn där kunskap, omsorg och fostran integreras. 

Förtroendefulla, omsorgsfulla och kreativa relationer ses som grundläggande för barns och 

ungas lärande och utveckling. Det innebär att skapa lärandemiljöer som kännetecknas av 

meningsfullt lärande och förtroendeingivande relationer. Det innebär också att skapa 

starka förtroendeband mellan personal och barn/elever och deras vårdnadshavare. 

Det behövs ett strukturerat arbetssätt i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för 

att främja goda relationer. Undervisningens utformning, lärmiljöerna och våra förvänt-

ningar på barn och unga, och de aktiviteter och den undervisning vi skapar för och med 

barn och unga, kan förväntas påverka det relationella samspelet.  

 

Värdeskapande lärande 

En undervisning eller aktivitet som bygger på värdeskapande lärande innebär att lärare 

låter barn och elever lära sig genom att tillämpa sina kompetenser (framtida eller befint-

liga) för att skapa något av värde för minst en extern intressent utanför sin egen grupp, 

klass eller skola.  

Värdeskapande lärande bidrar till att öka barns och elevers motivation och lust att lära, 

utifrån den djupa känsla av meningsfullhet det innebär att göra något som kan bli värde-

fullt för någon annan. När något är gjort “på riktigt” blir det viktigare.  
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Differentierad undervisning 

Barns och elevers olika sätt att tillgodogöra sig kunskaper medför ett behov av olika under-

visningssätt. I en differentierad undervisning ges de möjlighet att arbeta på olika nivåer 

och olika sätt inom samma kunskapsområde. Nivån är inte en etikett på barnet eller eleven 

utan en etikett på aktiviteten.  

Undervisningen differentieras genom att aktiviteterna innefattar olika vägar att nå  

målet. Utifrån gruppens behov skapas variation i uppgiften gällande tempo, nivå, omfång, 

metod och intresse snarare än att några barn eller elever får andra särskiljande uppgifter.  

Differentierad undervisning bygger på gemenskap, tillvaratar olikheter och främjar delak-

tighet. Det är ett sätt att, istället för att försöka kompensera för skillnader mellan barn eller 

elever, se mångfald som en uppsättning styrkor man kan bygga på. 

 

Tillgänglig lärmiljö 

Tillgänglighet är ett begrepp som beskriver hur väl en organisation, verksamhet, lokal eller 

plats fungerar för barn och elever oavsett funktionsförmåga. Tillgänglighet är de förutsätt-

ningar som krävs för att alla barn och elever ska kunna vara delaktiga i en inkluderande 

skolverksamhet.  

Att utveckla sin verksamhets tillgänglighet innebär att anpassa den pedagogiska, den  

fysiska och den sociala miljön i relation till barns och elevers lärande och förutsättningar.  

Tillgängligt lärande handlar om en likvärdig undervisning som bygger på tillgänglighet, 

delaktighet och inkludering. Att främja tillgänglighet handlar t ex om att i planeringen av 

undervisningen ställa sig frågor om hur olika aspekter av lärandet kan göras tillgängliga 

för alla barn och elever utifrån den kännedom som finns om deras fungerande och lärande 

i olika situationer.  
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6. Organisation 

Av förarbetena till skollagen framgår att huvudmannen själv avgör omfattningen av och 

inriktningen på personalens sammansättning och kompetens utifrån lokala behov och för-

utsättningar. Huvudmannen kan därmed välja att organisera elevhälsan på det sätt som 

passar lokala förhållanden. Den personal som finns för elevhälsans insatser ska ha adekvat 

utbildning, som svarar mot elevernas behov av insatser.  

Enligt skollagen ska det för elevhälsans medicinska, psykologiska och psykosociala insat-

ser finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det fin-

nas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska 

insatser kan tillgodoses. Tingsryds kommun prioriterar specialpedagoger för uppdraget. 

Central barn- och elevhälsa i Tingsryds kommun 

Verksamheten och dess personal organiseras under chefen för barn- och elevhälsan.  

De professioner som är anställda i den centrala barn- och elevhälsan bemannar också  

de lokalt placerade barn- och elevhälsoteamen.  

Till varje enhet finns ett team knutet. Samma team kan dock ha sin tjänstgöring förlagd 

till mer än en enhet inom samma rektorsområde. 

De särskilda elevhälsokompetenserna beskrivs närmare i kapitel 10.  

Rektor leder och organiserar för det barn- och elevhälsoarbete som bedrivs lokalt på  

enheten, bl a genom att ge förutsättningar för strukturer och arbetsformer för en funge-

rande samverkan med övrig personal. Se kapitel 10. 

Elevhälsoteamen (EHT) består i sin grundform av skolsköterska, skolkurator och special-

pedagog samt rektor. Teamen kan på enhetsnivå kompletteras med ytterligare funkt-

ioner, t ex SYV.  

Barnhälsoteamen (BHT) består i sin grundform av specialpedagog och rektor. Tillgång till 

ytterligare funktioner finns centralt, i form av t ex logoped och Barnens bästa-teamet. 

Regionens barnhälsovård (BHV) ansvarar för den medicinska och psykologiska kompe-

tensen för barn upp till 6 år, i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen. 

De centrala stödfunktionerna psykolog, logoped och arbetsterapeut, liksom specialpeda-

goger MSU (med särskilt uppdrag) har kommunövergripande uppdrag. Tillgång till skol-

läkare finns på samtliga skolor.  

På central nivå finns fyra team med olika inriktningar. Dessa beskrivs närmare i kap 10.  
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För samtliga professioner i barn- och elevhälsan är det övergripande uppdraget gemen-

samt: att i samverkan med rektorer och pedagogisk personal bedriva såväl ett främjande 

och förebyggande som ett åtgärdande elevhälsoarbete i riktning mot en skola för alla.  

 

Central barn- och elevhälsa i Tingsryds kommun 

 

Centrala stödfunktioner Psykolog, logoped, arbetsterapeut, specialpedagoger MSU 

Barnens bästa-teamet Socionom, behandlingspedagog, specialpedagog 

Närvaroteam  Arbetsterapeut, ungdomspedagog 

Centralt konsultations-  Psykolog, logoped, specialpedagog MSU, chef elevhälsa 

och utredningsteam 

Centralt förskoleteam Specialpedagoger, barnens bästa, logoped, psykolog 

 

EHT ro 1:   Örmoskolan F-3 + Dackeskolan F-6 

EHT ro 1:  Dackeskolan 7-9 

BHT ro 1 + 3:  Förskolor i Tingsryd, Konga, Rävemåla, Linneryd och Väckelsång 

EHT ro 2:  Urshultskolan F-6 + Trojaskolan F-6 

BHT ro 2:  Förskolor i Urshult och Ryd 

EHT ro 3:  Linnerydskolan F-6 + Väckelsångskolan F-6 

EHT ro 4:  Wasaskolan, gymnasium   

Chef barn- och 
elevhälsa

EHT Wasaskolan

EHT Dackeskolan 7-9

EHT Örmoskolan F-3

EHT Dackeskolan F-6

BHT Konga

BHT Tingsryd

EHT Urshultskolan F-6

EHT Trojaskolan F-6

BHT Urshult

BHT Ryd

EHT Väckelsångskolan F-6
EHT Linnerydskolan F-6

BHT Rävemåla, Linneryd

BHT Väckelsång

Centrala stödfunktioner

Barnens bästa

Närvaroteam

Centralt team, 
konsultation och 

utredningar

Förskoleteam
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7. Ledningsansvar  

Bildningsnämnden 

Som huvudman har bildningsnämnden det övergripande ansvaret för att barn och elever  

i förskola och skola ges förutsättningar att nå de nationella målen samt att det finns till-

gång till elevhälsa enligt skollagen.   

Som vårdgivare har bildningsnämnden också ansvar för den hälso- och sjukvård som bed-

rivs inom elevhälsans medicinska insats och utser verksamhetschef enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL). 

Verksamhetschef 

Verksamhetschefen ansvarar bland annat för den löpande verksamheten som bedrivs av 

skolsköterskor och skolläkare och att elevhälsans hälso- och sjukvård tillgodoser en hög 

patientsäkerhet. I ett systematiskt ledningssystem fastställs verksamhetens övergripande 

mål för kvalitet och patientsäkerhet. Inom ramen för HSL ingår även psykologs och logo-

peds utredande och diagnostiserande uppdrag.  

Verksamhetschefen ansvarar för framtagandet av patientsäkerhetsberättelse i slutet av 

varje läsår. 

Verksamhetschef enligt HSL har det samlade ledningsansvaret, men får uppdra åt någon 

annan att fullgöra enskilda ledningsuppdrag, såsom psykologiskt och medicinskt led-

ningsansvar. 

Medicinskt ledningsansvar (MLA) har i Tingsryd tilldelats en skolläkare. Skolläkare med 

medicinskt ledningsansvar säkerställer ytterst patientens diagnos, vård och behandling. 

Skolläkaren arbetar på uppdrag av verksamhetschefen enligt HSL och har, liksom skol-

sköterskan, genom sin legitimation ett eget yrkesansvar.  

Chef för barn- och elevhälsa 

Chef för barn- och elevhälsa är i Tingsryds kommun även verksamhetschef enligt HSL.  

Förutom personalansvar, ekonomi- och arbetsmiljöansvar har chef för barn- och elevhäl-

san också ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med såväl skollagen som hälso-  

och sjukvårdslagen samt att verksamheten utvecklas och leds i linje med bildningsförvalt-

ningens vision om en skola för alla. I uppdraget finns även ansvar för interkommunal 

uppföljning, beslut om särskilda utredningar, tilläggsbelopp mm.  
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Rektor 

Den största delen av barn– och elevhälsoarbetet genomförs i praktiken på enhetsnivå. 

Rektor har därmed en central roll för att organisera för, leda och utveckla barn- och elev-

hälsoarbetet på sin enhet. Rektor ansvarar också för att elevhälsans professioner involve-

ras i det systematiska kvalitetsarbetet.  

Som chef och pedagogisk ledare för lärare och övrig personal i skolan har rektor det  

övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen.  

I det ingår att organisera för såväl samverkan mellan skolans personal och elevhälsans 

professioner i enhetens gemensamma elevhälsoarbete, som förutsättningar för samsyn 

kring det gemensamma uppdraget.   

Rektor ansvarar för att det upprättas en plan för barn- och elevhälsoarbetet på enhetsnivå 

där rutiner, arbetssätt och ansvarsfördelning dokumenteras utifrån gällande styrdoku-

ment och denna riktlinje.  
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8. Elevhälsoteam (EHT) och barnhälsoteam (BHT) 

Elevhälsoteam (EHT) 

På varje skolenhet finns ett lokalt elevhälsoteam (EHT), bestående av skolkurator, skol-

sköterska och specialpedagog. Samtliga funktioner organiseras under den centrala  

barn- och elevhälsan.  

Enhetens elevhälsoarbete leds av rektor, som också ingår i elevhälsoteamet. 

Lokalt på enheten kan även andra professioner ingå, t ex SYV.  

Inom elevhälsoteamet samverkar de medicinska, psykologiska, psykosociala och special-

pedagogiska insatserna tvärprofessionellt.  

Uppdraget för en samlad elevhälsa är att tillsammans med lärare och övrig skolpersonal 

bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälso-

teamets samlade kompetens ska bidra till fler perspektiv och frågeställningar och behöver 

därför tas tillvara tidigt i det vardagliga arbetet. 

Genom en organisation som möjliggör samverkan med lärare och övrig skolpersonal kan 

elevhälsans personal medverka i det klassrumsnära förebyggande och hälsofrämjande ar-

betet. 

Varje elevhälsoprofession har ett särskilt ansvar för att bidra med sin specifika kompetens 

och att fungera som lokala stödfunktioner i den pedagogiska vardagen. 

 

Barnhälsoteam (BHT) 

Förskolornas barnhälsoteam (BHT) består av rektor och specialpedagog, som leder och 

utvecklar det pedagogiska arbetet och de specialpedagogiska insatserna. Teamet ska vara 

ett stöd i förskolornas hälsofrämjande och förebyggande arbete, liksom när det gäller att 

särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning och stimulans 

eller särskilt stöd. 
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9. Riktlinjer, barn- och elevhälsa i Tingsryds kommun 
 

• Verksamheten och dess personal organiseras under chefen för barn- och elevhälsan. 

 

• Chef för barn- och elevhälsan, som ansvarar för att verksamhetens bedrivs i enlighet 

med skollagen, har personalansvar samt ekonomiskt ansvar och arbetsmiljöansvar. 

 

• Chef för barn- och elevhälsan är verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen. 

 

• Rektor leder och organiserar för det barn- och elevhälsoarbete som bedrivs på en-

heten. 

 

• Rektor ansvarar för att det upprättas en plan för barn- och elevhälsoarbetet på en-

hetsnivå där rutiner, arbetssätt och ansvarsfördelning dokumenteras.  

 

• Barn- och elevhälsans personal bidrar tillsammans med lärare och övrig personal till 

att skapa miljöer som främjar barns och elevers lärande, utveckling och hälsa. 

 

• Uppdrag elevhälsa innebär att arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande. 

 

• Insatser sker på organisations-, grupp och individnivå. 

 

• Varje elevhälsoprofession har ett särskilt ansvar för att bidra med sin specifika kom-

petens.  

 

• Varje förskoleenhet har tillgång till barnhälsoteam (BHT), bestående av rektor och 

specialpedagog. 

 

• Varje skolenhet har tillgång till elevhälsoteam (EHT), bestående av rektor, specialpe-

dagog, skolsköterska och skolkurator. Skolläkare och psykolog finns tillgänglig för 

varje skolenhet. 

 

• Centrala stödfunktioner och team bidrar med ytterligare kompetens och insats på 

uppdrag av barn- och elevhälsoteamen. 
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10. De särskilda elevhälsokompetenserna 

För elevhälsans medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång 

till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till per-

sonal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan till-

godoses. Socialstyrelsens och Skolverkets gemensamma skrift Vägledning för elevhälsan 

anger följande generella beskrivningar av respektive elevhälsokompetens:  

Elevhälsans medicinska insats  

Tillför medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska 

arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete 

Elevhälsans medicinska insats utförs av skolsköterska och skolläkare. Elever ska erbjudas 

hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller och vaccinationer enligt det nation-

ella vaccinationsprogrammet. Eleverna får vid behov även anlita elevhälsans medicinska 

insatser för enklare sjukvårdsinsatser.  

Elevhälsans psykologiska insats  

Tillför psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergri-

pande planeringen av elevhälsans arbete. Elevhälsans psykologiska insats utförs av 

skolpsykolog.  

Elevhälsans psykosociala insats  

Tillför psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergri-

pande planeringen av elevhälsans arbete. Elevhälsans psykosociala insats utförs av 

skolkuratorer.  

Elevhälsans specialpedagogiska insats  

Syftet med en samlad elevhälsa är bland annat att den ska resultera i beslut om specialpe-

dagogiska insatser för eleven. Den specialpedagogiska insatsen avser inte en särskild yr-

keskategori.  I Tingsryds kommun utförs barn- och elevhälsans specialpedagogiska insats i 

första hand av specialpedagoger. 
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Elevhälsans multiprofessionella sammansättning och samlade kompetens är en viktig  

resurs i bland annat det främjande och förebyggande arbetet. Det är därför viktigt att tyd-

liggöra hur en samlad elevhälsa kan bidra i det främjande arbetet på skol- och huvud-

mannanivå, men också att konkretisera hur elevhälsans olika professioner kan bidra i 

dessa processer. Det skapar en överblick för hur elevhälsans olika kompetenser överlap-

par och kompletterar varandra. 

 

I Vägledning för elevhälsan sammanfattas den samlade elevhälsans gemensamma upp-

drag: 

 

Det ingår i elevhälsans generellt riktade arbete att  

- Främja elevers lärande, utveckling och hälsa 

- Förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter 

- Bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa 

 

Det ingår i elevhälsans individuellt riktade arbete att  

- Bidra med att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål 

- Undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa 

- Uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till  

inlärningsproblem 

- Uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa 

- Bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av  

särskilt stöd  
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De särskilda elevhälsokompetenserna i grundskola och gymnasium 
- uppdragsbeskrivningar för respektive profession 
 

Nedanstående uppdragsbeskrivningar har tagits fram gemensamt av professionerna, med 

utgångspunkt i bl a Vägledning för elevhälsan och respektive examensbeskrivningar. 

 

Skolkurator 
 

Tillför kompetens inom socialt arbete, genom att: 

Delta i skolans likabehandlingsarbete och i arbetet mot kränkande behandling. 

Delta i samtal om hälsofrämjande levnadsvanor, på såväl grupp- som individnivå. 

Delta i relationsskapande arbete. 

Samarbeta med elever, personal och skolledning.  

 

Bidra med att skapa rutiner för att identifiera hinder för lärande. 

Delta i att kartlägga såväl friskfaktorer som riskfaktorer för ohälsa.  

Bistå i utredningar om särskilt stöd eller annan skolform med beaktande av elevens 
hela livssituation. 

Ha stödsamtal och motivationssamtal med enskilda elever. 

Ha rådgivande samtal med elever, deras vårdnadshavare och personal. 

Bistå med konsultation till skolpersonal. 

Arbeta med elever i grupp/klass. 

Delta i olika samverkansgrupper. 
 

- krishantering 

- konflikthantering i grupp/enskilt 

- stödsamtal med elever och vårdnadshavare 

- flerpartssamtal kring elever 

- orosanmälningar till socialtjänst 

- rådgivning gällande samhällsstöd för elever och deras nätverk 
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Elevhälsans medicinska insats 

Skolsköterska 
 

Tillför medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens, genom att: 
 
Erbjuda elever på grundskolan och gymnasieskolan hälsobesök, vaccinationer, råd-

givning och enklare sjukvårdsinsatser.  

 

Genomföra hälsopedagogiska insatser på individ och gruppnivå. 

 

Träffa eleverna på hälsosamtal vartannat år med start i förskoleklass.  

Hälsosamtalen är en del i skolsköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete 

och har till syfte att ta till vara på det friska, förebygga hälsorisker och motivera till 

att bibehålla eller förbättra sina levnadsvanor. 

 

Hälsosamtalen ger också eleven möjlighet att reflektera över sina egna förutsätt-

ningar och val samt öppna upp för möjligheten att berätta om sådant som oroar.  

Genom hälsosamtalen kan skolsköterskan identifiera frisk- och riskfaktorer  

på individ och gruppnivå. 

 

Utreda och bedöma elevernas vaccinationsstatus och ansvara för att vaccinationer 

ges till eleverna enligt det nationella vaccinationsprogrammet.  

 

Vid behov erbjuda kompletterande vaccinationer i enlighet med vaccinationspro-

grammet.  

 

Vid behov konsultera skolläkare.  

 

Sträva efter en helhetssyn på barn och ungdomars hälsa samt ha ett folkhälsoper-

spektiv i arbetet.      

 
 

Skolläkare 
 

Skolläkare finns att tillgå på samtliga skolor. Tid till skolläkarmottagningen kan bo-

kas efter överenskommelse med skolsköterskan. 

 

Skolläkarens uppdrag är att hjälpa de elever som anses ha skolrelaterade medi-

cinska problem med bedömning, rådgivning och eventuell vidare remittering till 

annan vårdinrättning. 
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Specialpedagog i grundskola och gymnasium 
 

Tillför specialpedagogisk kompetens genom att:  
 
Ha en aktiv roll i det kollegiala lärandet på skolan, coacha kollegor, samt vara en kva-
lificerad samtalspartner i såväl det pedagogiska arbetet som i det övergripande elev-
hälsoarbetet. 
 
Vara en organisatorisk resurs för skolledningen och på rektors uppdrag medverka i  
skolans ledningsgrupp. 
 
I samverkan med skolledning och övrig elevhälsa analysera lokala utvecklingsområ-
den och medverka i kvalitetsarbete utifrån identifierade behov. 
 
Arbeta för ökad likvärdighet och stödja verksamhetens arbete med att utveckla in-
kluderande lärmiljöer och tillgänglig undervisning. 
 
Undersöka orsakssamband mellan skolsvårigheter och lärmiljö, kartlägga och identi-
fiera faktorer som påverkar elevers kunskapsutveckling samt göra en analys  
av vilka insatser som behövs på individ-, grupp- och skolnivå. 
 
Utveckla lokala rutiner för att systematiskt följa och dokumentera elevers kunskaps-
utveckling, eventuella stödbehov, effekt av insatser mm.  
 
Leda och hålla ihop arbetet med läs- och skrivscreeningar. 
 
Vägleda i arbetet med extra anpassningar, stötta lärare i utredningar om behov av 
särskilt stöd och upprättande av åtgärdsprogram, samt säkerställa att åtgärdspro-
gram följs upp. 
 
Hantera och ansvara för EHT-dokumentation, arkivering mm. 
 
Utveckla lokala rutiner för skolbyten och stadieövergångar, samt ha ett samordnings-
ansvar för dessa. 
 
Utveckla lokala rutiner för samverkan mellan arbetslag och elevhälsa. 
 
Bevaka och sprida kunskap om relevant forskning, implementera styrdokument mm. 
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Specialpedagog i förskolan 
 

Tillför specialpedagogisk kompetens genom att:  
 
Ha en aktiv roll i det kollegiala lärandet i de olika förskoleverksamheterna, coacha 
kollegorna i arbetslagen, samt vara en kvalificerad samtalspartner i såväl det pedago-
giska arbetet som i det övergripande arbetet med verksamheterna.  
 
Vara en organisatorisk resurs för förskoleverksamheten, medverka i förskolans ut-
vecklingsgrupp.  
 
I samverkan med rektor analysera lokala utvecklingsområden och bedriva kvalitets-
arbete samt utvecklingsarbete utifrån identifierade behov. 
 
Arbeta för ökad likvärdighet och stödja verksamhetens arbete med att utveckla in-
kluderande lärmiljöer och tillgänglig undervisning. 
 
Undersöka orsakssamband mellan svårigheter och lärmiljö, kartlägga och identifiera 
faktorer som påverkar barnets kunskapsutveckling samt göra en analys av vilka insat-
ser som behövs på individ-, grupp- och verksamhetsnivå. 
 
Utveckla lokala rutiner i samverkan med rektor och pedagoger för att systematiskt 
följa och dokumentera barnens kunskapsutveckling, eventuella stödbehov, effekt av 
insatser mm.  
 
Vägleda i arbetet med extra anpassningar, samverka med pedagogerna i pedagogiska 
kartläggningar om behov av särskilt stöd samt uppföljning av dessa.  
 
Utveckla lokala rutiner för samverkan mellan arbetslag och specialpedagog. 
 
I samverkan med rektor utveckla lokala rutiner för verksamhetsbyten och övergångar 
upp till förskoleklass, samt ha ett samordningsansvar för dessa. 
 
Bevaka och sprida kunskap om relevant forskning, implementera styrdokument mm. 
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11. Centrala team och stödfunktioner 
 

Centralt förskoleteam 
 

Ett tvärprofessionellt sammansatt team, bestående av förskolans specialpedagoger,  
barnens bästa-teamet, logoped och psykolog.  
 
Teamet har en professionell samverkan för att stötta varandra och förskoleverksamhet-
erna, där barnets bästa sätts i centrum.  
 
I samverkan analyserar teamet övergripande utvecklingsområden samt genomför ut-
vecklingsarbete utifrån identifierade behov. 
 
Teamet arbetar gemensamt för ökad likvärdighet och stödjer verksamhetens arbete  
med att utveckla inkluderande lärmiljöer och tillgänglig undervisning. Bevakar och 
sprider kunskap om relevant forskning, implementerar styrdokument mm. 

 

 

Barnens bästa-teamet 
 

 

Målet med teamet är att minska socialt utanförskap. Detta genom att tidigt upptäcka 

barn i riskzon, erbjuda hjälp till barn och föräldrar i ett tidigt skede samt skapa en för-

bättrad samverkan mellan professionerna runt familjerna genom bland annat: 

 

Samverkan med barnhälsovård, förskola samt andra aktörer. 
 
Föräldrastödjande samtal. 
 
Stöd och vägledning via telefon och mail. 
 
Handledning till personal på förskola. 
 
Föräldrautbildningar, ABC samt trygghetscirkeln. 
 
Förebyggande arbete genom ex medverkan på föräldramöten och APT. 
 
Öppen förskola. 
 
Teamet är tvärprofessionellt sammansatt och består av samordnande specialpedagog, 
socionom och behandlingspedagog. 
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Centrala stödfunktioner 
- uppdragsbeskrivningar övergripande, samt för respektive profession 
 

Som ett komplement till det elevhälsoarbete som pågår i verksamheterna finns också  
tillgång till ett flertal centralt placerade stödfunktioner.  

 

De centrala stödfunktionerna arbetar i nära samverkan med och på uppdrag av skolornas 
lokala elevhälsoteam. Inriktningen är alla verksamheter från förskola till gymnasium, 
med tyngdpunkt på grundskola åk F-9. 

 

Gemensamt för de centrala stödfunktionernas uppdrag är att: 
 

Bidra med ytterligare kompetens i skolornas tvärprofessionella elevhälsoarbete, t ex  
genom medverkan i utökat BHT, EHT och EHM. 
 
Ge konsultativt stöd till arbetslag, BHT, EHT och rektorer i arbetet kring elever, grupper 

samt i organisatoriska frågor. 

Medverka i det främjande, förebyggande och i viss utsträckning åtgärdande arbetet runt 

såväl enskilda elever som i frågor på ett mer övergripande plan.  

Bidra med kunskap, bedömning/kartläggning och insatser, liksom med analys och förslag 

till samt uppföljning av åtgärder. 

Ge handledning, råd och stöd till pedagogisk personal. Bidra till kunskapsutveckling 

kring elever i behov av extra anpassningar och/eller särskilt stöd.  

Medverka i arbetet med att kartlägga och utveckla tillgängliga lärmiljöer (fysisk, pedago-

gisk och social miljö). 

 

Arbetsgång  

Kontakt initieras av rektor och/eller någon annan från EHT på respektive enhet. 
Frågeställningen bör vara förankrad i EHT. 

Ett första steg kan vara medverkan i utökat BHT/EHT för diskussion och informationsin-
hämtning.  

Insatser, samt hur och när uppföljning och återkoppling ska ske, görs därefter upp i sam-
verkan med rektor och EHT.  
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Skolpsykolog 
 

Deltar i och kompletterar skolornas förebyggande och hälsofrämjande arbete. 

Tillför psykologisk kompetens, genom att: 
 
Bistå med psykologisk kompetens vid skolrelaterade problem. 
 
Erbjuda handledning och konsultation för personal. 
 
Medverka i fortbildningsinsatser. 
 
Medverka i krishantering. 
 
Bidra med kunskaper om metodutveckling. 
 
Genomföra utredningar och bedömningar av barnets/elevens behov (främst vid frå-
geställning skolform). 
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Logoped 
 

Deltar i och kompletterar förskolors/skolors förebyggande och hälsofräm-
jande arbete. Tillför logopedisk kompetens, genom att: 
 
Bidra till att elever med språkliga/kommunikativa svårigheter har en god språklig 
lärmiljö, t ex med strategier och förhållningssätt som stimulerar inlärning och social 
samvaro. 
 
Bidra i utvecklingen av goda lärmiljöer med struktur och tydlighet i elevernas vardag 
gällande, t ex visuellt stöd på olika nivåer. 
 
Erbjuda riktade insatser på individnivå under begränsade perioder, i möjligaste mån i 
samverkan med pedagoger/arbetslag. 
 
Genomföra observationer och kartläggningar i syfte att kunna ge handledning eller  
i samband med frågeställningar om extra anpassningar. 
 
Erbjuda handledning och konsultation för personal. 
 
Medverka i kompetensutveckling med språklig och kommunikativ kompetens. 
 
Delta i utvecklingsarbete på olika nivåer. 
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Arbetsterapeut 
 

Deltar i och kompletterar förskolors/skolors förebyggande och hälsofrämjande 
arbete. Tillför arbetsterapeutisk kompetens, genom att: 

Medverka i frågor som rör samspelet mellan individens hälsa och förutsättningar  
för delaktighet i aktiviteter och lärmiljöer.  
 

Genomföra arbetsterapeutisk kartläggning avseende möjligheter att kompensera  
för elevs svårigheter att delta i och utföra skolaktiviteter. 
 

Bidra med kompetens kring kompenserande kognitiva hjälpmedel och strategier  
på individ- och gruppnivå. 
 

Medverka i arbetet med att utforma anpassningar och göra skolaktiviteter, arbets-
material och uppgifter tillgängliga. 
 

Bidra med ergonomisk kunskap för justeringar och anpassningar i elevens fysiska 
lärmiljö. 
 

Bidra med stödjande insatser till elever med svårigheter att upprätthålla en god  
balans mellan krav, aktiviteter och vila. 
 

Bidra i arbetet med att organisera en trygg och stimulerande skolgårdsmiljö.   
 

Medverka i stödjande insatser på individnivå till elever som riskerar att inte nå utbild-
ningsmålen. 
 

Arbetsterapeutisk kartläggning av elevs arbetsförmåga och stödjande insatser vid över-
gång från skola till arbetsliv. 
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Specialpedagog med särskilt uppdrag (MSU) 

Inriktning verksamhetsutveckling, råd och kunskapsstöd, med uppdrag att: 
 
Fungera som central stödfunktion i elevhälsafrågor, gentemot barn- och elevhälsa  
samt förvaltning och rektorer. 
 
Fungera som organisatoriskt stöd gentemot chef för barn- och elevhälsa. 
 
Tillföra specialpedagogisk kompetens på förvaltnings- och skolledarnivå. 
 
Bidra till att utveckla centralt och lokalt elevhälsoarbete i riktning mot en  
skola för alla. 
 
Medverka i och samordna processer och utvecklingsarbete utifrån ”strategi  
för likvärdig elevhälsa”. 
 
Genomföra förvaltningsuppdrag i anslutning till SKA-arbete, skolledningsmöten mm. 
 
På förvaltningens uppdrag utreda klagomåls- och anmälningsärenden, samt medverka 
i utvecklingsarbete i samband med utredningar. 
 
I samverkan med förvaltning och chef för barn- och elevhälsan analysera utvecklings-
områden och medverka i kvalitetsarbete utifrån ett likvärdighetsperspektiv. 
 
Ge stöd och vägledning till kommunens grundskolor med fokus på elevhälsouppdraget 
i dess olika delar – främjande, förebyggande och åtgärdande arbete. 
 
Ge stöd och vägledning i skolornas arbete med att systematiskt följa, analysera  
och dokumentera elevers kunskapsutveckling, stödbehov, effekt av insatser mm.  
 
Samla specialpedagog-gruppen, vara mentor till kollegor samt coacha/vara en  
kvalificerad samtalspartner. 
 
Bidra med organisatoriskt stöd och vägledning i det lokala elevhälsoarbetet - rådgiv-
ning, kunskapsstöd. 
 
Bidra till att utveckla gemensamma arbetsformer och rutiner för det lokala elevhälso-
arbetet. 
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Specialpedagog med särskilt uppdrag (MSU) 
 

Inriktning särskola samt extraordinära lösningar. 

Verksamhetsutveckling, handledning och kunskapsstöd, med uppdrag att:  
 

Ha särskilt fokus på extraordinära lösningar för elever i grundskola där verksamheten 

uppbär tilläggsbelopp. 

 

Tillföra specialpedagogisk kompetens i arbetet kring grundsärskolans elever/elever  

i behov av extraordinära lösningar. 

 

Bidra med organisatoriskt stöd och vägledning till verksamheten utifrån grundsärsko-

lans/grundskolans uppdrag. 
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Centralt konsultations- och utredningsteam 
 

 

Inriktning komplexa frågeställningar, med uppdrag att:  
 
Samlas som tvärprofessionellt team, bestående av psykolog, logoped och specialpeda-
gog, samt chef för barn- och elevhälsa. Vid behov och utifrån frågeställning kan ytterli-
gare centrala stödfunktioner konsulteras.  
 
Samverka kring komplicerade ärenden/utredningar samt vid behov av mer övergri-
pande diskussioner. 
 
Behandla ansökningar och lägga fram underlag för beslut 
- Ansökan om psykologutredning 
- Ansökan om språklig utredning 
- Ansökan om tilläggsbelopp 
  
Utredningar  
- Psykologutredning 
- Språklig utredning 
- Fördjupad läs- och skrivutredning 

(se arbetsgång Läs- och skrivutredning i skolan) 
 
Arbetsgång vid ansökan om psykologutredning och språklig utredning 
1. Konsultation/utökat EHT (rektor kallar) 

2. Skriftlig ansökan enligt anvisning 

3. Teamet behandlar ansökan och lämnar underlag för beslut till chef för elevhälsan 

4. Återkoppling av beslut till rektor 

5. Genomförande av utredning 

6. Konsultation/utökat EHT efter avslutad utredning  

 
Konsultation (utökat EHT)  
- Konsultation i övriga ärenden, i samverkan med lokala elevhälsoteam 
(se uppdragsbeskrivning Centrala stödfunktioner) 
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Närvaroteam 
 

Inriktning problematisk skolfrånvaro, med uppdrag att: 
 
Ha en operativ funktion och arbeta med insatser kring elever med problematisk skol-
frånvaro.  
 
- Insatserna kan ges såväl i skolan som i hemmet.   
 
Arbeta i linje med "Barnens bästa gäller! – i Kronobergs län", med starkt fokus  
på gemensamt ansvarstagande över förvaltningsgränserna utifrån individens och  
familjens behov.  
 
Teamet, som i nuläget består av arbetsterapeut och ungdomspedagog, bemannas från 
Barn och elevhälsa, IFO Barn och familj samt Vård och Omsorg.   

 
 

  

http://www.regionkronoberg.se/barnens-basta-galler/
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12. Riktlinjer, rutiner och arbetsgångar 

Barnhälsoteam, BHT 

Rutiner och arbetsformer för barnhälsoteamets insatser utformas av rektor och enhetens 

specialpedagog utifrån lokala förutsättningar och beskrivs i en lokal plan. Fokus bör ligga 

på tidiga insatser, samverkan med övrig personal och kontinuitet i arbetet. 

Elevhälsoteam, EHT 

Rutiner och arbetsformer för enhetens elevhälsoarbete utformas av rektor i samverkan 

med elevhälsoteamet och beskrivs i den lokala elevhälsoplanen.  

Återkommande EHT-möten är teamets forum för planering och uppföljning av enhetens 

systematiska arbete med främjande, förebyggande och åtgärdande insatser utifrån aktuell 

kartläggning. De fem grundpelarna i en skola för alla ska genomsyra arbetet. Detta ar-

betssätt ska bidra till att säkerställa att arbetet bedrivs med kontinuitet och hög kvalitet.  

De fem grundpelarna i en skola för alla ska också vara utgångspunkt för och vägledande i 

samtliga frågeställningar som tas upp i EHT, oavsett nivå (organisation, grupp, individ).  

I den dokumentation som förs vid EHT ska detta tydligt framgå. 

Elevhälsomöte, EHM 

Elevhälsomötet är ett forum för samverkan mellan elevhälsoteamet och skolans personal.  

Genom att regelbundet genomföra EHM skapas strukturerade rutiner för arbetet med 

elevers utveckling, lärande och hälsa i samverkan mellan pedagoger, rektor och elevhäl-

sans professioner. Resultatet blir ett lugn i organisationen och en tydlighet kring var och 

när arbetet sker, vem eller vilka som deltar samt varför. 

Syftet med EHM är att tillsammans identifiera främjande faktorer i lärmiljön och de före-

byggande åtgärder som behöver stärkas upp ytterligare. Diskussioner och beslut om åt-

gärder på individnivå ska utgå från salutogena faktorer och ett inkluderande perspektiv. 

De fem grundpelarna i en skola för alla ska vara utgångspunkt för och vägledande i samt-

liga frågeställningar som tas upp i EHM, oavsett nivå (organisation, grupp, individ).  

I den dokumentation som förs vid EHM ska detta tydligt framgå. 
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Arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 

(Skollagen 2020:800 3 kap 2-12 §) 

Elevhälsans kompetenser har en viktig uppgift i arbetet med extra anpassningar och sär-

skilt stöd, bland annat genom att bidra till en hög kvalitet på de underlag som i sin tur 

kan leda till beslut om stödinsatser för en elev. Skolverkets Allmänna råd ”Arbete med ex-

tra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram” är ett viktigt redskap och stöd i arbe-

tet med att stödja elever som behöver extra anpassningar och särskilt stöd.  

- En sammanfattning av riktlinjer för arbetet finns på kommunens intranät.  

- Hos Skolverket finns mer information. 

 

Länksamling (under uppbyggnad) 

De fem grundpelarna i en skola för alla – ”faktablad” 

Anmälan och Utredning vid misstanke om kränkande behandling 

Rutiner och åtgärdstrappa vid skolfrånvaro 

Screeningplan  

Rutin/arbetsgång för mottagande i särskola 

Arbetsgång läs och skrivutredning  

Anvisning och ansökan, psykologutredning 

Anvisning och ansökan, språklig utredning  

Anvisningar för ansökan om tilläggsbelopp 

Centrala riktlinjer för arbetet med övergångar och stadiebyten 

Centrala riktlinjer för arbetet med klagomålshantering 

Centrala riktlinjer för arbetet med elevers frånvaro 

 

 

 

http://tkintranet.adm.tingsryd.se/documents/tingsrydintranet/documents/allmant/policy%20reglemente%20rutiner/barn%20och%20utbildning/riktlinjer%20för%20arbetet%20med%20extra%20anpassningar%20och%20särskilt%20stöd%20vt%2016%20ny.pdf
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/organisera-tidigt-stod-och-extra-anpassningar/organisera-extra-anpassningar-och-sarskilt-stod-i-forskola-och-skola-stod-till-rektor
https://docs.google.com/document/d/1s0VJzzV8cjpeaCNfnvzVQ6PPDqNg1rYEZ_dm-iVUQ2w/edit?usp=sharing
http://tkintranet.adm.tingsryd.se/documents/tingsrydintranet/documents/krankande%20behandling%20blankett_digital_editerad_2.pdf
http://tkintranet.adm.tingsryd.se/documents/tingsrydintranet/documents/allmant/policy%20reglemente%20rutiner/barn%20och%20utbildning/rutiner%20arb%20mot%20krank%20beh.pdf
https://drive.google.com/file/d/1VuDRqguFkNT__D9IiprDc_JDlV-HKZEH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18CC0Ge1_UM5RQSJot87v5TsbwUS4S_AZ/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1iC8LYcgj9tLNW6zHZrn_mZiGZWTKqBiHra5gk4fEdI8/edit?usp=sharing
http://tkintranet.adm.tingsryd.se/documents/tingsrydintranet/documents/rutin%20arbetsgang%20mottagande%20i%20sarskola.pdf
http://tkintranet.adm.tingsryd.se/documents/tingsrydintranet/documents/barn_och_utbildningsforv/elevh%C3%A4lsan/anvisning%20ansokan%20psykolog.pdf
http://tkintranet.adm.tingsryd.se/documents/tingsrydintranet/documents/allmant/blanketter/barn_och_utbildningsforv/elevh%C3%A4lsan/ansokan%20psykologutredning.docx
http://tkintranet.adm.tingsryd.se/documents/tingsrydintranet/documents/barn_och_utbildningsforv/elevh%C3%A4lsan/1.%20anvisningar%20vid%20ansokning%20tillaggsbelopp.pdf
http://tkintranet.adm.tingsryd.se/documents/tingsrydintranet/documents/skolbyten%20och%20overgangar%20mellan%20verksamheter%20beslutad%20190226.pdf
http://tkintranet.adm.tingsryd.se/documents/tingsrydintranet/documents/centrala%20riktlinjer%20synpunkter%20och%20klagomal%20vt%2020.pdf
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