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1. Inledning	
Barn och elever i Marks kommuns förskolor och skolor har rätt till god miljö 
som främjar lärande, utveckling och hälsa. Det råder ett ömsesidigt samband 
mellan skolprestationer och psykisk hälsa. God hälsa leder till ökat 
välbefinnande och därmed bättre förutsättningar för lärande.  Att gå ut skolan 
med godkända betyg, minskar riskerna för ohälsa och utanförskap. Lärandet är 
centralt för elevens hälsa. Det är den enskilt viktigaste faktorn för barns 
framtida hälsa – att klara skolan. Men inte enbart studieresultaten har effekt på 
hälsan utan även goda relationer till lärare kan ge eleven bekräftelse och ökad 
självkänsla. En god relation till läraren har genomgående en skyddande effekt 
mot ohälsa.  

Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i 
sitt lärande och sin personliga utveckling. Det ska ge eleverna möjlighet att 
utifrån sina egna förutsättningar utvecklas så långt som möjligt enligt 
utbildningens mål. Även elever som lätt når de lägsta kunskapskraven ska få 
ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. 

Syftet med en elevhälsoplan är att den ska vara ett stöd för alla som arbetar i 
förskolan och skolan att fullfölja uppdraget. Elevhälsoplanen ska vara stöd i det 
vardagliga arbetet. Målsättningen för elevhälsan är att vi tillsammans inom 
förskolan och skolan, i ord och handling, skapar förutsättningar för att alla 
elever ska ha möjlighet att utvecklas positivt efter egna förutsättningar och 
behov.  

Denna plan tar inledningsvis upp planens syfte, utgångspunkter och förankring 
i styrdokument. Därefter redogörs för barn- och elevhälsans uppdrag och 
rektors ansvar. Avslutningsvis redovisas organisationen av barn- och 
elevhälsan i Marks kommun. 

2. Elevhälsans arbete för en lärmiljö för alla 

Elevhälsan ska med sina kompetenser bidra med att skapa goda miljöer som 
främjar lärande och hälsa. Det innebär bland annat att elevhälsan ska 
användas som ett verktyg i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete 
och i skolans arbete med att stödja elevernas utveckling mot utbildningens 
mål. Elevhälsan har en viktig uppgift i arbetet med särskilt stöd, bland annat 
genom att insatsernas olika kompetenser bidrar till en hög kvalitet på de 
underlag som sedan leder till beslut.  

2.1 Syftet med denna plan är: 
• att bidra till utvecklingen av en likvärdig elevhälsa i kommunen 
• att den ska vara till stöd för förskolechefer och rektorer och personal i 

det dagliga barn-och elevhälsoarbetet 
• att uppmuntra till vidareutveckling av förskolors och skolors barn- och 

elevhälsoarbete 

Barn- och elevhälsoplanen tar sin utgångspunkt i följande styrdokument och 
bestämmelser: 
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• Skollag (2010:800) 
• Läroplan för förskolan, Lpfö 98 - Reviderad 2010 
• Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11 
• Läroplan för grundsärskolan, Lgrsär11 
• Läroplan för gymnasieskolan, 2011 
• Läroplan för gymnasiesärskolan, 2013 
• Socialtjänstlagen (2001:453) 
• Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 
• Barnkonventionen  
• Nämndplan 

2.3 En lärmiljö för alla 
En lärmiljö för alla är en röd tråd i utbildningen för alla barn och elever i Marks 
kommuns pedagogiska verksamhet. En lärmiljö för alla inkluderar även all 
personal som ingår i den lärande organisationen. 

2.4 Värdegrund	
Utbildningen utformas utifrån demokratiska värderingar och de mänskliga 
rättigheterna. Värdegrundsarbetet är aktivt och levande. Var och en som 
verkar inom utbildningen främjar de mänskliga rättigheterna och motverkar 
alla former av kränkande behandling. 

2.5 Samlad elevhälsa 
Arbetet med elevhälsa förutsätter en hög grad av samverkan mellan 
elevhälsans personal och övriga personalgrupper samt att det finns kompetens 
att tillgå för detta arbete. Den personal som finns för elevhälsans insatser ska 
ha adekvat utbildning. 

Rektorer ska leda elevhälsoarbetet på sin skola, bygga upp organisatoriska 
strukturer för att möjliggöra en fungerande samverkan och förhålla sig till de 
olika regelverk som styr elevhälsoarbetet.  

Barn- och elevhälsoarbetet utgör en integrerad del av förskolans och skolans 
uppdrag. Det innebär att alla vuxna i förskolan och skolan har ansvar för: 

• att vara delaktiga i genomförandet av barn/elevhälsoinsatser 

• att ta ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för barn/elever i behov av 
stöd 

• att skapa delaktighet och inflytande för barn/elever och deras 
vårdnadshavare i Barn- och elevhälsoarbetet 

2.6 Hälsofrämjande och förebyggande 
En väsentlig del av Barn- och elevhälsoarbetet ska vara hälsofrämjande och 
förebyggande. För detta krävs att det sker kartläggningar regelbundet och 
analyser över skeende, mönster och samband i syfte att identifiera behov av 
hälsofrämjande och förebyggande arbete och för att följa upp redan vidtagna 
åtgärder.	

2.7 Lärmiljön 
Att arbeta med elevhälsa är att ha fokus på barnets/elevens möte med 
lärmiljön. I detta ingår att skapa en förståelse för det individuella barnets och 



 

4 
 

elevens behov och förutsättningar i förskolan och skolan. I elevhälsoarbetet ska 
hela elevens livssituation beaktas och hänsyn tas till de faktorer som påverkar 
barn och ungas hälsa såsom individens behov och förutsättningar, den 
psykosociala miljön samt möjlighet till delaktighet och inflytande. Elevers 
skolprestation och hälsa påverkas av skolans inre arbete och hur det 
organiseras. Det är också viktigt att uppmärksamma den människosyn och 
kunskapssyn som ligger till grund för det pedagogiska arbetet, och på de 
pedagogiska arbetssätt och förhållningssätt som vi skapar kring 
barnens/elevernas lärande och utveckling. 

Elevhälsoarbetet ska ske på såväl organisation-grupp – som individnivå för att 
säkra barns/ elevers rätt till likvärdig utbildning i god miljö som främjar 
lärande, utveckling och god hälsa.   

2.8 Vetenskaplig grund 
All utbildning, där elevhälsan är en del, ska vila på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet. Undervisningen ska vara forskningsbaserad, vilket 
innebär att det ska finnas stöd i forskningen för de metoder som skolan 
använder och de kunskaper som skolan lär ut. Med beprövad erfarenhet menas 
”dokumenterad och förmedlad erfarenhet som är delad med ett större flertal 
under längre tid i ett kollegialt sammanhang” (SOU 2008:109 En hållbar 
lärarutbildning, s. 129). 

Evidensbaserad praktik inom elevhälsans hälso- och sjukvård innebär att hälso- 
och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med 
vetenskap och beprövad erfarenhet.  

2.9 Syn på lärande 
Värdegrunden ska genomsyra hela skolväsendet och därmed elevhälsoarbetet. 
Barnkonventionen är vägledande för arbetet med elevhälsa.  Utbildningen ska 
som helhet, vila på en värdegrund och syn på barnet/eleven och dennes 
lärande som innebär att det ska finnas en tilltro till och höga förväntningar på 
barns och elevers förmåga att kunna lära sig och utvecklas.  

Barns och elevers vardagserfarenheter utgör en viktig del i lärandet. Deras 
berättelser, röster, tankar och känslor är centrala för att skapa förutsättningar 
för utveckling. Delaktighet och inflytande i de processer som berör dem är 
viktigt i såväl Barn- och elevhälsoarbetet som i det pedagogiska arbetet i stort. 

Barn- och elevhälsoarbetet kan ses som ett lärande. Detta sker i vardagen 
inom arbetslaget, i samarbetet mellan elevhälsoteamet och arbetslaget, mellan 
olika professioner inom elevhälsoteamet samt i förskolan och skolan som 
organisation. 

2.10 Funktionsnedsättning 
Elevhälsan ska sträva efter att tillsammans med rektorn och den pedagogiska 
personalen anpassa utbildningen och den fysiska miljön, så att utbildningen är 
tillgänglig och likvärdig för elever med olika former av funktionsnedsättningar. 
En funktionsnedsättning kan få konsekvenser för individens lärande, utveckling 
och hälsa. Därför är det särskilt viktigt att välja lämpliga pedagogiska 
strategier, läromedel och andra lärverktyg samt att utforma och anpassa den 
fysiska miljön för elever med funktionsnedsättning. 
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2.11 Genus 
Jämställdhet är en del av skolväsendets värdegrund. Jämställdhet som 
riktmärke handlar om genus, det vill säga om de sociala och kulturella 
föreställningar som finns i samhället om hur flickor och pojkar förväntas vara 
och agera. Barn och elever ska inte hindras av könsspecifika krav och 
förväntningar. Detta synsätt ska prägla elevhälsans arbete. 

2.12 Normkritiskt perspektiv 
Ett normkritiskt perspektiv innebär att vi tydliggör och ifrågasätter normer som 
påverkar personers möjligheter att inkluderas. Det är först när normen blir 
synlig och ifrågasatt som vi kan skapa den skola för allas lika värde som 
styrdokumenten beskriver.  

3. Elevhälsans uppdrag 

Elevhälsan innebär en samlad kompetens av olika professioner, som främst ska 
arbeta förebyggande och hälsofrämjande, men också stödja elever att nå 
kunskapsmålen. Elevhälsan ska arbeta på ett övergripande och individuellt plan 
då det gäller elevernas arbetsmiljö.  Det gemensamma målet är att alla elever 
har en meningsfull skolgång och når målen inom ramen för sin utbildning.  

3.1 Främjande perspektiv  
Främjande insatser innebär att arbeta med friskfaktorer för att uppnå generella 
hälsovinster. Insatserna riktar sig till alla och kan ge effekter på en rad olika 
hälsoproblem, elevernas trivsel, och förbättrade studieresultat. 

3.2 Förebyggande och åtgärdande insatser 
Till skillnad från ett främjande perspektiv innebär ett förebyggande arbete att 
fokus ligger på enskilt, avgränsat problem. Insatserna kan i likhet med det 
främjande arbetet rikta sig till alla men ha ett smalt, specifikt område. 

3.3 Det generella arbetet innebär att elevhälsan:  
• främjar elevers lärande, utveckling och hälsa 

• förebygger ohälsa och inlärningssvårigheter 

• bidrar till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling 

• samverkar med skolans pedagogiska personal i arbetsmiljöfrågor samt i det 
övergripande hälsofrämjande och förebyggande arbetet 

• bistår skolledningen med information, råd och utredningar i frågor som har 
betydelse för elevernas lärande, utveckling och hälsa 

• arbetar för en säker- och god arbets- och lärandemiljö för eleverna 

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

• tar del av aktuell vetenskaplig utveckling inom relevanta områden för att 
utveckla elevhälsans arbete 
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• samarbetar kontinuerligt och strukturerat med pedagogisk och annan 
personal på skolan 

• samverkar med landstingets hälso- och sjukvård, kommunens socialtjänst, 
ungdomsmottagningar och tandvård 

 

3.4 Det ingår i elevhälsans individuellt riktade arbete att: 
• bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som 
möjligt enligt 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 

• vara delaktiga i uppgiften att identifiera och åtgärda problem i elevens 
lärande, utveckling och hälsa 

• delta i arbetet med att anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar 

4. Rektorns ansvar för elevhälsans arbete 

För varje skolenhet ska det finnas en rektor som leder och samordnar det 
pedagogiska arbetet vid skolenheten. Rektorn ska också verka för att utveckla 
utbildningen och därmed också elevhälsan och elevhälsoarbetet på sin enhet.  

4.1 Rektorn har bland annat ansvar för att: 

• utforma undervisningen och elevhälsans verksamhet på enheten så att 
eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver 

• upprätta kontakter mellan skola och hem om det uppstår problem och 
svårigheter för eleven i skolan 

• anpassa resursfördelningen och stödåtgärderna  

• integrera ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis jämställdhet, 
sex och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger 

4.2 Närvaro är en friskfaktor 
En bra skola, med positiva förväntningar, värme, omsorg och tydliga 
kunskapskrav, är viktig för alla elever. Därför är det en grundläggande uppgift 
för skolans personal att samtliga elever deltar i skolarbetet. Ett metodiskt 
tillvägagångssätt i skolans arbete med elever som har hög skolfrånvaro är 
viktigt. Forskning visar att hög skolfrånvaro hänger samman med en ökad risk 
för att eleven utvecklar socialt avvikande beteende som avbrutna studier, 
missbruk och kriminalitet. Att gå i vanlig klass tillsammans med jämnåriga är 
en viktig framgångsfaktor för elever i socialt utsatta livssituationer. Elever som 
lyckas i skolan – lyckas i livet! Det är en utmaning för skolorna att öka 
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skolnärvaron och omedelbart uppmärksamma frånvaro. Frånvarande elever 
kan behöva ett särskilt stöd i sitt lärande för att inte riskera att slås ut från 
skolarbetet, och en utredning ska göras. Vid varje skola har rektor ansvar för 
att upprätta rutiner för hantering av frånvaro. I Marks kommun finns en 
handlingsplan för att främja närvaro och rutiner för att åtgärda frånvaro i 
grundskolan och grundsärskolan.  

5. Organisation 
5.1 Centrala Elevhälsan  
Centrala Elevhälsan är en central förvaltningsövergripande enhet som utgör en 
stödfunktion för skolornas (och i begränsad omfattning förskolornas) lokala 
barn- och elevhälsoarbete. Den centrala Elevhälsans uppgift är att stödja 
rektor, lärare, arbetslag, barn och ungdomar och deras föräldrar genom att 
bidra med spetskompetenser och insatser kring barn och ungdomars hälsa, 
lärande och utveckling. I den centrala elevhälsans uppdrag ingår också att 
arbeta med och utveckla det kommunövergripande elevhälsoarbetet.  I den 
centrala Elevhälsan finns alla skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, psykologer 
och specialpedagoger organiserade. Personal från den centrala elevhälsan 
bemannar de lokala elevhälsoteamen.  

5.2 Lokal elevhälsa - elevhälsoteam 
På varje skola finns ett elevhälsoteam med personal från den centrala 
elevhälsan med medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk 
kompetens.  I de lokala teamen kan även personal från skolan ingå utifrån hur 
rektor organiserar sin elevhälsa. De lokala teamen träffas regelbundet och leds 
av respektive skolas rektor. I den lokala elevhälsoplan ska det tydligt framgå 
vilka som ingår i den lokala elevhälsan. 

Elevhälsoteamets uppgift är att: 

• stödja pedagoger/lärare, arbetslag, barn/elever och deras 
vårdnadshavare 

• bidra med kunskaper och genomföra insatser som stödjer barns och 
elevers hälsa, lärande och utveckling generellt, på såväl främjande, 
förebyggande som åtgärdande nivå 

• särskilt uppmärksamma de barn och elever som är i behov av riktat stöd 
och undanröja de hinder för lärande och utveckling som kan förkomma 

• bidra till att kartlägga/utreda, analysera, föreslå, genomföra och följa 
upp barn/elevhälsoinsatser 

• utgöra ett stöd för förskolechef/rektor inför beslut om hur insatserna 
ska utformas 

• teamen ska arbeta tvärprofessionellt och gemensamma analyser ska 
genomföras i teamet, där samtliga professioner är delaktiga 

• elevhälsoteamets arbete ska ske i samarbete och i dialog med 
pedagogerna/lärarna och arbetslagen 
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5.3 Elevhälsoteamets träffar (EHT-träffar)  
Rektorn ska leda och samordna elevhälsans insatser på skolan. Detta innebär 
att rektorn är ansvarig för att organisera skolan så att eleverna får det stöd de 
har rätt till. 

EHT - träffar leds av förskolechef eller rektor. Rektor har befogenheter att 
besluta om t.ex. utredning, åtgärdsprogram, stödinsatser mm. Elevhälsoteamet 
har behörighet i frågan om hur det ska göras utifrån en tvärprofessionell 
analys.   

På varje skola ska det finnas tillgång till ett samlat elevhälsoteam där 
specialpedagog, skolpsykolog, kurator, skolsköterska och vid behov skolläkare 
deltar. Elevhälsoteamsträffarna leds av rektor. I förskolornas barnhälsoträffar 
finns det tillgång till specialpedagog och vid behov skolpsykolog. 
Elevhälsoteamet ska träffas regelbundet över ett verksamhetsår - EHT-träffar. 

Teamets möten ska dokumenteras. Beslut fattas av rektor. Vid 
elevhälsoteamträffarna följs upprättade åtgärder upp. Åtgärderna ska 
eventuellt dokumenteras i ett åtgärdsprogram och förvaras i elev akten. 

Vid träffarna ska elevhälsoteamet regelbundet över ett verksamhetsår följa upp 
hur arbetet utvecklas, analysera mönster och föreslå och delta i hälsofrämjande 
och förebyggande arbete.  

Elevers frånvaro ska regelbundet följas upp vid elevhälsoträffarna. 

Elevhälsoteamet och kommunikationsvägarna till dess medlemmar ska vara 
kända och tillgängliga för all personal och alla föräldrar i förskola och skola. 

5.4 Uppföljning/utvärdering 
I det systematiska kvalitetsarbetet som görs i förskolor och skolor utvärderas 
elevhälsoarbetet utifrån Barn- och Elevhälsoplanen. 

5.5 Samarbete 
Barn/elever gynnas alltid av ett positivt samarbete mellan de som arbetar med 
en fråga eller ett ärende. Genom organisationen av barn och elevhälsoarbetet 
ska det skapas förutsättningar för arbetssätt baserade på ökad samverkan 
mellan olika funktionärer. Ibland är situationen sådan att det handlar om flera 
delar av barnets/elevens livssituation än den del som berör förskolan och 
skolan. Det kräver ofta fler kompetenser än vad förskolan och skolan kan 
erbjuda, och att det då finns ett nära och fungerande samarbete med andra 
som är till stöd för barns och ungas utveckling. Exempel på sådana 
kompetenser finns hos Socialtjänsten, Närhälsan, Barn- och 
ungdomspsykiatrin, Barn- och ungdomshabiliteringen, BVC. 

För att förtydliga förutsättningarna för detta samarbete har en 
överenskommelse, kallad VästBus, gjorts. 

5.6 Elevhälsans medicinska del 
Skolsköterskan och skolläkaren ansvarar för den medicinska kompetensen 
inom elevhälsan och erbjuder och genomför hälsobesök innefattande 
hälsosamtal och hälsoundersökningar samt vaccinationer enligt fastställt 
basprogram. Skolläkaren ansvarar för medicinska bedömningar vid 
skolrelaterade hälsoproblem.  
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5.7 Dokumentation - journalhantering  
Inom kommuner utgör varje nämnd en egen myndighet. En kommunal 
skola/förskola är en del av den myndighet d.v.s. nämnd som den lyder under. 
Skolan/förskolan har som myndighet enligt förvaltningslagen (1986:223) 
skyldighet att skriftligt dokumentera betydelsefulla åtgärder som vidtagits och 
beslut som fattats inom ramen för ett ärende som avser myndighetsutövning 
mot enskild. Det ska alltid finnas ett underlag inför beslut i ärenden som 
innebär myndighetsutövning mot någon enskild, och det gäller också i 
elevhälsoärenden. 

Journalhantering regleras av lagar, förordningar och lokala regler såsom 
Patientdatalagen, Offentlighets- och sekretesslagen samt socialstyrelsens 
föreskrifter om	informationshantering och journalföring. Skolläkare, 
skolsköterska, logoped och psykolog har enligt Hälso- och sjukvårdslagen 
skyldighet att föra journal.  

Elevhälsans insatser handlar ofta om verksamheter och processer där det finns 
krav på dokumentation Det lokala elevhälsoarbetet dokumenteras utifrån den 
ärendeblankett som finns framtagen. Ärendeblanketten hanteras enligt 
kommunens och förvaltningens dokumenthanteringsplan. Varje 
yrkeskompetens inom elevhälsan ansvarar för sin dokumentation.  

5.7.1 Sekretess 
Sekretess inom skolan gäller framför allt uppgifter om eleverna som har att 
göra med skolans elevhälsa. För elevhälsan gäller alltså sekretess för uppgifter 
om en elevs personliga förhållanden inom de psykologiska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatserna.  För skolläkare och skolsköterskor gäller samma 
sekretess som för annan hälso- och sjukvårdspersonal. Detta innebär att det 
finns en sekretessgräns gentemot övrig skolpersonal. Uppgifter om en enskild 
elev får dock lämnas från elevhälsans medicinska insatser till rektorn, någon 
annan inom elevhälsan eller en särskild elevstödjande verksamhet inom samma 
kommunala nämnd, om det krävs för att eleven ska få nödvändigt stöd. I första 
hand ska alltid samtycke inhämtas.  När vårdnadshavare eller myndig elev ger 
sin tillåtelse bryts sekretessen.  

För lärare och övrig skolpersonal är offentlighet huvudregel. Sekretess ska dock 
iakttas för känsliga uppgifter och bör betonas i överlämning av uppgifter från 
de yrkeskategorier som lyder under sekretess till exempelvis lärare även då 
samtycke är inhämtat av vårdnadshavare/elev.) Beslut i elev- och 
disciplinärenden är alltid offentlig handling.  

Administrativ personal har samma sekretess som den personal de biträder 
inom skolan.  Samtycke krävs för samverkan med verksamhet som lyder under 
annan huvudman samt för överföring av elevinformation och hälsouppgifter till 
annan huvudman. Samtycke kan inhämtas skriftligt eller muntligt och ska 
dokumenteras. 
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