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ELEVHÄLSANS UPPDRAG 
Elevhälsa ska finnas för eleverna i förskoleklassen, grund-
skolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gym-
nasieskolan och gymnasiesärskolan. Det är inte obligato-
riskt att anordna elevhälsa för eleverna i de skolformer 
som riktar sig till vuxna, men givetvis får huvudmannen 
anordna elevhälsa även för dem.

Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kun-
skapsutveckling och personliga utveckling. Det innebär 
att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar 
elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsans 
roll ska därför främst vara hälsofrämjande och förebyg-
gande. Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling 
mot kunskapsmålen och  har därför ett särskilt ansvar för 
att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och 
utveckling.

Elevhälsan ska även arbeta med mer generellt inriktade 
uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel 
skolans värdegrund, arbetet mot kränkande behandling, 
jämställdhet och sex- och samlevnadsundervisning samt 
undervisning om risker med tobak, alkohol, narkotika och 
doping.  

Det ska även vara möjligt för eleverna att få hjälp med 
enklare sjukvårdsinsatser. Varje elev ska också under 
tiden i förskoleklassen och de obligatoriska skolformerna 
erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna 
hälsokontroller. I gymnasieskolan eller gymnasiesärsko-
lan ska varje elev erbjudas minst ett sådant hälsobesök.

 

SYFTET MED DENNA PLAN ÄR
• att den ska vara till stöd för förskolechefer/rektorer, 
personal och vårdnadshavare i det dagliga
  Barn-/Elevhälsoarbetet.  
• att uppmuntra till vidareutveckling av förskolors och 
skolors Barn-/Elevhälsoarbete

BARN OCH ELEVHÄLSOPLANEN TAR 
SIN UTGÅNGSPUNKT I FÖLJANDE 
STYRDOKUMENT OCH  
BESTÄMMELSER
• Skollagen
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.
aspx?nid=3911&bet=2010:800
• Läroplan för förskola
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442
• Läroplan för grundskola/fritidshem
http://www.skolverket.se/sb/d/4166/a/22184
• Läroplan för grundsärskolan
http://www.skolverket.se/sb/d/4166/a/23784;jsessionid
=B8EF773DD07C1DAC9F509F5C14CD7071
• Socialtjänstlagen
http://www.socialstyrelsen.se/regelverk/lagarochforord-
ningar/socialtjanstlagen(sol)
• Hälso- och sjukvårdslagen
http://www.socialstyrelsen.se/regelverk/lagarochforord-
ningar/halso-ochsjukvardslagen(hsl)
• Barnkonventionen
http://www.unicef.se/barnkonventionen
• Salamancadeklarati
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BARN- OCH ELEVHÄLSOARBETET I 
ÅMÅLS KOMMUN
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.                          
(Skollagen 8 kap. 2§) 

 ”Vad menas egentligen med en skola för lärande och 
hälsa? Det gäller skolmiljön i vid mening;  trygghet, 
samspel, relationer, lärares och skolledares betydelse, 
elevinflytande och föräldrainflytande och inte minst vad 
barn och ungdomar själva säger om lärande och hälsa”
(Prop. 2001/02:14 Hälsa, lärande och trygghet, s.55)

RESURSENHETEN
 
Resursenheten är en stöd- och specialistenhet inom 
barn- och utbildningsförvaltningen där pedagogiska, soci-
ala, medicinska och psykologiska kompetenser samverkar 
för att stödja barns och ungdomars utveckling. Resursen-
heten arbetar förebyggande, handledande, utredande 
och behandlande ur ett lösningsinriktat perspektiv, som 
utgår från barnets/elevens egna mål och resurser sna-
rare än en analys av problem och problemens eventuella 
orsaker. Resursenheten har ett övergripande ansvar för 
strategisk planering, utveckling och uppföljning av insat-
ser för barn/elever i behov av särskilt stöd inom enheten 
förskola och enheten grundskola.

De medel som Resursenheten disponerar för stödinsat-
ser ska riktas till barn/elever som är i så stora svårigheter 
att enbart ämnesmetodiska eller allmänpedagogiska 
kunskaper inte är tillräckliga.

En central uppgift för Resursenheten är att tillsammans 
med personal i förskolan och grundskolan finna meto-
der som ger barn och ungdomar stöd och stimulans i en 
pedagogisk och social miljö.

ELEVHÄLSANS UPPDRAG  
I ÅMÅL
Elevhälsans specifika ansvar är möjliggöra de bästa för-
utsättningarna för lärande och utveckling genom att fö-
rebygga och undanröja hinder för varje elev. Elevhälsans 
personal har som gemensam uppgift att skapa goda lä-
randemiljöer och därigenom främja hälsa, för alla elever 
med fokus på elever som är i behov av särskilt stöd.

Elevhälsans personal kompletterar varandra genom 
olika specialkunskaper och i det gemensamma arbetet 
ingår bland annat att:

• Arbeta utifrån sina professioner med pedagogiska, häl-
sofrämjande och psykosociala frågeställningar.

• Ha ett nära samarbete med varandra, föräldrar, peda-
goger och skolledare samt handleda och ge konsultation 
till skolpersonal.

• Medverka i elevvårds-, klass- och överlämnandekonfe-
renser.

• Följa den aktuella utvecklingen inom respektive profes-
sions område.

• Medverka i skolans olika arbetsgrupper, t.ex. krisgrupp, 
kamratstödjare, skolfrånvarogrupp och verksamhetsråd.

• Medverka i arbetet med att upprätta, implementera 
och revidera handlingsplaner och preventionsprogram

• Ha kunskaper om och vara en länk till skolans externa 
kontakter som t.ex. socialtjänsten, BUP, HAB och barnhäl-
sovården
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Åmåls kommun arbetar sedan några år tillbaka med ICDP 
(International Child Development  Program) som ett 
grundläggande förhållningssätt när det gäller allt pedago-
giskt och socialt arbete.
Utifrån denna grundsyn har Åmål utbildat i stort sett all 
personal inom barn- och utbildningsförvaltningen samt 
inom Individ- och familjeomsorg. 
ICDP har en positiv grundsyn och handlar mycket om att 
fånga de ”Gyllene Ögonblicken” och se möjligheterna i 
stället för hindren.
I alla möten människor emellan lägger ICDP fokus på 
anknytning, samspel. och upplevelse av sammanhang.
 
Elevhälsan i Åmåls kommun genomsyras av detta tanke-
sätt som ger de bästa förutsättningarna för såväl barns/
elevers och personalens utveckling och personligt väx-
ande på alla plan.

Vi anser att ledarskapet är centralt i utvecklingsproces-
sen. Det omfattar allt från rektor/förskolechef till lärare 
och annan personal i förskola/skola. 

Ett tydligt, empatiskt och engagerat ledarskap är enligt 
senaste forskning den enskilt mest betydelsefulla faktorn 
för att påverka barnens/elevernas lärande och utveck-
ling.

Det är elevhälsans ansvar att stödja alla barn/elever och 
personal i de processer som ständigt pågår samt hjälpa 
till att hitta, utveckla och implementera relevanta meto-
der i det vardagliga arbetet. Målet är att alla barn/elever 
ska nå kunskapsmålen och utvecklas så långt det är möj-
ligt utifrån sina egna förutsättningar                 

Uppgifter hos skolläkaren eller skolsköterskan kommer 
även fortsättningsvis att omfattas av hälso- och sjuk-
vårdssekretess. Sådan sekretess gäller inom hälso- och 
sjukvården för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller 
andra personliga förhållanden, om det inte står klart att 
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon 
närstående till denne lider men. Skolläkaren och skolskö-
terskan har med andra ord en sträng sekretess och får 
alltså inte lämna uppgifter om en elev de behandlar om 
det inte står klart att eleven eller dennes närstående inte 
lider men av att uppgifterna lämnas ut. 

En nyhet är dock att om det är nödvändigt att lämna en 
sådan uppgift för att eleven ska kunna få det stöd hon 
eller han behöver får skolläkare och skolsköterska ändå 
lämna uppgiften till den övriga elevhälsan eller den 
särskilda elevstödjande verksamheten i övrigt, t ex till 
rektorn eller en lärare. Detta är en undantagsregel som 
syftar till att ge elevens rätt till utbildning och dennes be-
hov av särskilt stöd företräde framför skyddet för elevens 
integritet som patient. Bedömningar som rör underåriga 
elever ska göras utifrån ett barnperspektiv och med bar-
nets bästa i främsta rummet. Uppgifterna kan dock bara 
lämnas inom samma myndighet.

Stark sekretess gäller också för uppgift om enskilds 
personliga förhållande i sådan elevhälsa som avser psy-
kologisk, psykosocial och specialpedagogisk insats. Men 
för särskild elevstödjande verksamhet i övrigt gäller svag 
sekretess, det vill säga sekretessen gäller bara om man 
kan anta att eleven eller någon anhörig till henne eller 
honom lider men om man lämnar ut uppgiften.

Om det är aktuellt att lämna uppgifter från elevhälsan 
(skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och personal 
med specialpedagogisk kompetens inom elevhälsan) till 
den särskilda elevstödjande verksamheten i övrigt ( t ex 
rektor eller en lärare) kommer en svagare sekretess att 
gälla för uppgifterna i den verksamheten.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT

SEKRETESS



Åmåls kommun har sedan flera år ett nära samarbete 
med kommunens Individ- och familjeomsorg. Riktlinjerna 
för detta arbete beskrivs i vår Samverkansplan ”Inga barn 
mellan stolarna”.
Tanken är att vi genom samordning av våra resurser ska 
kunna nå de barn/elever som behöver särskilt stöd så 
tidigt som möjligt.
Genom att motivera föräldrar/vårdnadshavare att lämna 
sekretesslättnad kan vi arbeta aktivt över båda förvalt-
ningarna..
Ett exempel är att de behandlingssekreterare som ar-
betar med råd och stöd eller på familjecentralen inom 
Individ- och familjeomsorg deltar i elevhälsogruppens 
möte en gång varje månad. I de fall sekretesslättnad från 

föräldrarna finns kan vi då öppet diskutera hur vi bäst ska 
komma vidare. I de fall sekretesslättnad ej finns kan vi 
avidentifierat diskutera tänkbara förslag till lösningar för 
den/de elever där bekymmer finns.
Vi anordnar även gemensamma utbildningar för att 
försöka få en samsyn och vi arbetar också aktivt med 
att klargöra våra respektive regelverk så att de blir en 
tillgång snarare än  ett hinder i arbetet.
Arbetsgrupper finns också med t ex polis och Barn- och 
ungdomspsykiatrin.

Detaljinformation om elevhälsan kommer att presenteras 
på Barn- och utbildningsförvaltningens hemsida.

Den text som finns ovan är det material som efter barn- 
och utbildningsnämndens beslut kommer att utgöra vår 
Barn- och elevhälsoplan. Materialet ligger i avvaktan på 
beslut hos IT-avdelningen där det kommer att utformas 
grafiskt efter erforderligt beslut. Broschyren kommer 
att revideras varje år men blir en formalitet så länge 

lagar och förordningar är oförändrade. På barn- och 
utbildningsförvaltningens hemsida kommer elevhälsan 
att presenteras utförligare, t ex med namn och telefon-
nummer till olika befattningshavare under olika flikar. 
Denna information kommer att revideras löpande utifrån 
de förändringar som sker i verksamheten. På detta sätt 
uppfyller vi också Socialstyrelsens krav på information 
och tillgänglighet.

SAMVERKAN

ÖVRIGT
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