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INLEDNING 
Skolans huvuduppdrag är utveckling och lärande. I skollagen beskrivs att utbildning-
en inom skolväsendet syftar till att alla barn och elever ska inhämta och utveckla 
kunskaper och värden. Utbildningen ska främja alla barn och elevers utveckling och 
lärande samt en livslång lust att lära. Skollagen beskriver vidare att utbildningen ska 
ta hänsyn till barns och elevers olika behov och att barn och elever ska ges stöd 
och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål (SFS 
2010:800, 3 kap., § 3). För att lyckas med detta måste f örskolan och skolan skapa en 
god lärmiljö f ör barnens och elevernas kunskapsutveckling och personliga utveck-
ling. 

Lärande och hälsa påverkas på många sätt av samma generella faktorer. En god hälsa 
är en f örutsättning f ör att kunna inhämta kunskaper och en god miljö f ör lärande 
bidrar också till en god hälsa. 

I Vetlanda kommun arbetar vi med ett inkluderande f örhållningssätt. Skolan ska vara 
likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet. Skolan ska dessutom 
arbeta f ör att kompensera elevers olika bakgrund och f örutsättningar. Genom riktade 
resurser och kompetenser utifrån lokala behov kan vi stärka likvärdigheten och dess-
utom ge alla elever en god utbildning. Alla barn och elever ska mötas av höga f ör-
väntningar och tillgängliga lärmiljöer som stimulerar till nyfkenhet och ett livslångt 
lärande. Det språk- och kunskapsutvecklande f örhållningssättet är gynnsamt f ör alla, 
men nödvändigt f ör våra nyanlända barn och elever. 

Skolan måste ta hänsyn till det normala, det vill säga att människor är olika i alla 
möjliga avseenden. Inkludering handlar i detta synsätt till stor del om attityder och 
värderingar. En inkluderande undervisning är då en undervisning som omfattar alla 
och som har fokus på lärandemiljön. Det handlar om att diferentiera undervisningen 
som en bärande pedagogisk princip med intentionen att samtliga elever lär sig mera 
och når så långt som möjligt efter de egna f örutsättningarna. Riktlinjerna f ör barn-
och elevhälsa är ett stöd i det arbetet. De f öljs upp och revideras regelbundet. 

Syfte 
Syftet med riktlinjerna f ör barn- och elevhälsa är att de ska vara till stöd f ör rektorer 
och personal i det dagliga barn- och elevhälsoarbetet och bidra till att säkra alla 
barns och elevers rätt till likvärdig utbildning. Riktlinjerna ska också stimulera till 
verksamhetsutveckling i arbetet med en samlad elevhälsa. 

Riktlinjerna f ör barn- och elevhälsa är också ett redskap i arbetet med att skapa en 
helhetssyn på barns och elevers lärande som präglar arbetet med barn och elever i 
f örskola, grundskola samt gymnasieskola i Vetlanda kommun. 

Mål 
Barn- och elevhälsans mål är att skapa en positiv lärandesituation och stödja barns 
och elevers utveckling mot målen. 
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ELEVHÄLSA I SKOLAN 
Skollagen (2010:800) f öreskriver i 2:a kap., § 25–28 att det ska fnnas elevhälsa i de 
olika skolformerna. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala 
och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara f örebyggande och häl-
sofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. 

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det fnnas tillgång till 
skolläkare, skolsk öterska, psykolog och skolkurator. Vidare ska det fnnas tillgång till 
personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser 
tillgodoses. 

• Varje elev i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan ska erbjudas minst tre 
hälsobesök som omfattar allmänna hälsokontroller. Hälsobesöken ska vara jämt 
spridda under skoltiden. 

• Varje elev i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska erbjudas minst ett hälso-
besök som innefattar en allmän hälsokontroll 

Ansvar och inriktning 
Huvudmannen har ett övergripande ansvar f ör utbildningen. Den som är huvudman 
f ör någon del av skolväsendet ansvarar f ör att utbildningen genomf örs i enlighet med 
bestämmelserna i lagar och f öreskrifter. Det innebär bland annat att huvudmannen 
bör ha rutiner f ör att undersöka att det särskilda stödet till elever fungerar på skolen-
heterna. 

Verksamhetschefen f ör elevhälsans medicinska insats (EMI) är den person som såväl 
tillsynsmyndigheter som elever, f öräldrar och vårdnadshavare samt skolpersonal ska 
kunna vända sig till med frågor som r ör elevhälsans hälso- och sjukvård. 

Rektor har det yttersta ansvaret f ör utformningen av elevhälsans arbetsformer vid 
den egna enheten. Rektor har ett särskilt ansvar f ör elever som är i behov av särskilt 
stöd. Om det fnns risk f ör att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst 
ska nås eller om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation ska rektor se till 
att behoven utreds och att särskilt stöd ges.   

Arbetet med elevhälsa f örutsätter en hög grad av samverkan mellan lärare, elev-
hälsans personal och övriga personalgrupper f ör att få en tvärprofessionell bild av 
elevens behov av stöd. 
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BARNHÄLSA I FÖRSKOLAN 
Skollagen (2010:800) f öreskriver i 8:e kap., § 2-9 att verksamheten ska utgå från en 
helhetssyn på barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande 
bildar en helhet. 

Om det genom uppgifter från f örskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnads-
havare framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd ska rektor se till att barnet 
ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen 
av de särskilda stödinsatserna. Liknande f öreskrifter fnns också f ör barn i pedagogisk 
omsorg, skollagen (2010:800) 25:e kap, § 2. 

Regionens barnhälsovård (BHV) ansvarar f ör barnens hälsoundersökningar och står 
till familjernas f örfogande när det gäller kompetenser inom hälso- och sjukvård, psy-
kolog, logoped, barnhabilitering och så vidare. Utifrån vårdnadshavarnas medgivande 
har f örskolor och familjedaghem samverkan med BHV. 

BARN- OCH ELEVHÄLSA I VETLANDA KOMMUN 
Riktlinjerna f ör barn- och elevhälsa tar sin utgångspunkt i barnkonventionen, särskilt 
artikel 3 som handlar om barns bästa, och artikel 12 som handlar om barns rätt att 
göra sig hörda. 

Barn- och elevhälsoarbetet styrs bland annat av skollag, f örvaltningslag, socialtjänst-
lag, ofentlighets– och sekretesslag, diskrimineringslag, hälso- och sjukvårdslag, 
läroplaner samt f öreskrifter och allmänna råd från Arbetsmiljöverket, Skolverket och 
Socialstyrelsen med fera.  Kommunerna i Jönk öpings län har också överenskom-
melser med regionen som till vissa delar styr verksamheten, se plus.rjl.se/barndialo-
gen. Här fnns också information om samordnad individuell plan (SIP). 

Varje läsår upprättas en handlingsplan f ör samverkan med socialf örvaltningen. 

Rektor i f örskolan ansvarar f ör utformningen av barnhälsoarbetet vid den egna 
enheten, sammankallar och leder barnkonferenser. 

Rektor i grundskolan ansvarar f ör utformningen av elevhälsoarbetet vid den egna en-
heten och leder elevhälsoteamens träfar (EHT). Specialpedagogen vid enheten har 
det övergripande samordnade ansvaret f ör arbetet i EHT. 

Programrektor vid gymnasieskolan ansvarar f ör utformningen av elevhälsoarbetet vid 
den egna enheten och leder elevhälsoteamets träfar (EHT). Gymnasiechefen ansva-
rar f ör det övergripande elevhälsoarbetet. 

Elevhälsan i kommunen samverkar bland annat med HAB, BUP, socialf örvaltningen, 
Specialpedagogiska skolmyndigheten samt Pedagogiska hörselhabiliteringen. Barn- 
och ungdomshälsan är en samverkan mellan Region Jönk öpings län och höglands-
kommunerna dit vårdnadshavare kan vända sig f ör behandling, råd och stöd. Barn-
och ungdomshälsan är en mottagning f ör barn och ungdomar från sex år till och 
med 17 år och deras vårdnadshavare. 
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Centrala elevhälsan 
Centrala elevhälsan är en enhet som utgör en resurs f ör skolornas elevhälsoarbete 
samt till viss del även f ör f örskolans barnhälsaarbete. 

Verksamhetsidé 
Centrala elevhälsan är en del av elevhälsan i Vetlanda kommun. 

Uppdraget är att tillsammans med övriga personalgrupper inom skolan erbjuda 
en elevhälsa av god kvalité, skapa en positiv lärandesituation och stödja elev 
ernas utveckling mot målen. Arbetet ska främst vara f örebyggande och häl 
sofrämjande och ske i samverkan med vårdnadshavare. 

Mål för Centrala elevhälsan 
• Centrala elevhälsan arbetar f ör att utveckla elevhälsans arbete i kommunen. 

• Centrala elevhälsan arbetar f ör att elevhälsans arbete är likvärdigt inom 
kommunen. 

I Centrala elevhälsan ingår: 

• KomBack • Specialpedagog Centrala elevhälsan 

• Logoped • Specialpedagog inriktning hörsel 

• Psykolog inom skolan • Specialpedagog inriktning tal/språk 

• Skoldatateket • Enhetschef tillika verksamhetschef EMI 

• Skolläkare • Familjecentralens öppna f örskola 

• Skolsk öterska 

På sidorna 8 och framåt beskrivs hur rektor inom f örskola och skola kan använda de 
olika professionerna inom elevhälsan. 

Ansökningsblanketter alternativt länkar till ansökan via e-tjänst till de olika professio-
nerna fnns på intranätet. 
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Familjecentralens öppna förskola 
Öppna f örskolan vänder sig till barn som inte är inskrivna i f örskola och deras 
vårdnadshavare eller annan vuxen som f öljer med barnet. Det kan också vara ett 
komplement till f örskola och pedagogisk omsorg. 

Öppna f örskolan styrs av skollagen, främst kapitel 25. 

Den öppna f örskolan ska vara stimulerande f ör barn och ta till vara deras nyfkenhet 
och lust att lära. Lek och skapande ska ges stort utrymme. Verksamheten utformas 
efter barn och de vuxnas behov. Man ska f örmedla ett pedagogiskt f örhållningssätt 
till vårdnadshavarna som bygger på kunskap om barns utveckling och lärande samt 
att stödja och stärka vårdnadshavare i f öräldraskapsrollen. 

Öppna f örskolan fnns på Familjecentralen i Vetlanda där man samverkar med 
socialtjänst, barn- och kvinnohälsovård f ör att vara en hälsofrämjande arena f ör 
familjerna. 
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KomBack 
KomBack vänder sig till unga mellan 13 och 25 år som riskerar att avbryta sina studier 
eller redan har avbrutit/avslutat studierna utan fullständiga betyg, och som till f öljd av 
detta riskerar att hamna i utanf örskap. KomBack skapar f örutsättningar f ör att dessa 
ungdomar ska kunna återgå till studier eller arbete, bl.a. genom att hjälpa dem att få 
rutiner och träna den sociala f örmågan. 

Ansökan till KomBack kan komma från exempelvis skola, socialf örvaltning, arbetsf ör-
medling eller vårdnadshavare. Ungdomar kan också själva ta kontakt. Efter ansökan 
inleds en kartläggning f ör att se om KomBack är rätt instans f ör ungdomens behov. 

KomBack har även ett uppsökande arbete i det kommunala aktivitetsansvaret, KAA. 

I verksamheten fnns f öljande målgrupper: 

Studiegruppen 

Deltagarna i studiegruppen har svårigheter att studera i helklass. Med hjälp av två 
lärare studerar de individuellt sina ämnen i egen takt och har möjlighet till betyg i ak-
tuella kurser. Oftast studeras ett till tre ämnen åt gången. De har även en coach som 
stödjer i andra delar av livet. 

Stöd till befntlig skola 

KomBack arbetar med motivationsinsatser f ör ungdomar som riskerar att hoppa av 
skolan. Insatserna kan exempelvis bestå av att vara ett stöd att komma till skolan, 
motivationshöjande samtal och anpassat schema med individuella aktiviteter. 

Praktik/jobbsök 

KomBack stödjer ungdomar att söka arbete genom att lära ut hur man skriver CV, 
öva intervjuteknik, besöka arbetsplatser och hjälpa till att ordna praktikplatser.  

Hemmasittare 

Då det gäller arbetet med hemmasittare inleds detta med att skapa relationer; både 
till ungdomen och till vårdnadshavarna, med ett långsiktigt mål att få ut ungdomen i 
någon form av aktivitet f ör att f örhindra ett framtida utanf örskap. 

Kommunens aktivitetsansvar (KAA) 

KAA är till f ör ungdomar mellan 16 och 20 år som inte studerar på gymnasiet eller 
saknar en gymnasieexamen. KAA erbjuder individuella åtgärder som i f örsta hand 
syftar till att motivera unga att påbörja eller återuppta en utbildning. Hemkommunen 
ska löpande under året hålla sig informerad om hur ungdomarna är sysselsatta och 
erbjuda dem en åtgärd.  

KomBacks ungdomar kan ingå i fera av ovanstående grupper. 

Efter avslutad aktivitet på KomBack görs en uppf öljning f ör att säkerställa att ungdo-
men har en varaktig sysselsättning. 
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Logoped 

Skolnivå 
• Samverka i tvärprofessionella team inom elevhälsan. 

• Öka och utveckla kunskapen om språkets betydelse f ör lärandet. 

• Bevaka och delge aktuell litteratur, forskning, material och metoder inom område-
na språk-, läs- och skrivutveckling, läs- och skrivsvårigheter och språkstörning. 

• Tillsammans med specialpedagog inriktning tal/språk f öreslå verksamhetsutveck-
lande åtgärder, t.ex. metoder f ör att tidigt identifera elever i behov av stöd, kom-
pensatoriska arbetssätt och digitala verktyg. 

• Bistå med fortbildning inom kompetensområdet – samspel och kommunikation, 
tal, språk, läsning och skrivning, när det gäller utveckling av f örmågor, bedömning 
av svårigheter samt olika former av stöd och insatser. 

• Delta i personalmöten och f öräldramöten. 

• Samverka med olika professioner inom kommun och region. 

Gruppnivå 
• Informera om olika kommunikationssvårigheter, t.ex. samspelssvårigheter, språk-

svårigheter/dyslexi till arbetslag, vårdnadshavare etc. 

• Konsultation eller handledning till arbetslag/pedagog i frågor inom logopedens 
kompetensområde eller f ör specifka elever. 

• Föreslå kompensatoriska arbetssätt och alternativa verktyg. 

• Göra observationer i gruppen i syfte att utveckla den språkliga miljön. 

• Delta på konferenser 

Individnivå 
• Fördjupad logopedisk utredning av språk, läsning och skrivning inom grundskola 

och gymnasieskola. 

• Efter utredning diskussion med skola, elev och vårdnadshavare med f örslag på 
olika former av stöd samt digitala verktyg f ör kompensation av svårigheterna. 

• Stöd till elever i form av coachning/behandling när det gäller problem med sam-
spel och kommunikation. 

• Konsultation/handledning till pedagog, arbetslag och vårdnadshavare vid nedsätt-
ning av kommunikation och språk, t.ex. vid funktionshinder som Downs syndrom. 

• Delta vid överlämningar. 
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Psykolog inom skolan 

Skolnivå 
• Samverka i tvärprofessionella team inom elevhälsan. 

• Medverka vid EHT. 

• Handledning/konsultation till lärare: 

– f ör implementering av åtgärder från utredning 

– f ör den enskilda elevens välmående 

– f ör gruppens välmående 

– när det fnns beteendeproblematik, diagnos eller annan påverkan. 

• Organisationsutveckling gällande lärandemiljön och skolmiljö. 

• Delta vid f öräldramöten. 

Gruppnivå 
• Ingå i arbete med klassen på gruppnivå: 

– värdegrund 

– gruppdynamik. 

• Observation i klassrummet. 

Individnivå 
• Medverka på elevvårdskonferens. 

• Utredning av elev (observera att den pedagogiska utredningen ska bifogas 
ansökan till psykolog). 

• Observation i klassrummet. 

• Förmedla kontakt, remittera till och samverka med Barn- och ungdomshälsan, 
BUP och HAB. 

• Förmedla/samverka i ärende med öppenvården och socialtjänsten. 

• Information till vårdnadshavare. 
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Skoldatateket 
Skoldatateket vänder sig till f örskolan, grundskolan, gymnasiet, vuxenutbildningen 
och särskolan och arbetar med kompetensutveckling och information om digitalise-
ring ur ett specialpedagogiskt perspektiv. 

Skoldatateket ska bidra till en ökad måluppfyllelse genom att barn och elever får rätt 
stöd vid identiferade svårigheter i sitt lärande, samt att informations- och kommuni-
kationsteknik (IKT) används som ett naturligt inslag i undervisningen f ör att utveckla 
lärmiljön. EU har satt upp åtta nyckelkompetenser i det livslånga lärandet varav den 
digitala kompetensen är en. I f örskolans och skolans läroplaner står det i uppdraget 
att barn och elever ska ges f örutsättning att utveckla digital kompetens. 

Skoldatateket är en resurs när det fnns speciella behov i en barn- och elevgrupp där 
digitala verktyg kan vara till nytta. En ansökan kan göras till Skoldatateket f ör arbets-
lag eller enskilda elever. 

Skoldatateket är en part i kommunens arbete med utvecklingen av den digitala 
miljön inom f örskolan och skolan. I dess uppdrag fnns även att omvärldsbevaka 
utvecklingen av olika IKT-verktyg. 

Vad gör Skoldatateket? 
• Erbjuder rektorer, arbetslag, enskilda personer inom f örskolan och skolan utbild-

ningar och workshops. 

• Ger råd och stöd om digitala verktyg. 

• Lånar ut olika verktyg till olika projekt 

• Utprovning av digitala verktyg f ör enskilda elever 

• Tar fram manualer och flmer f ör att ge tips på hur man kan använda olika tjänster, 
programvaror och tekniker. Materialet läggs ut på Skoldatatekets hemsida: https:// 
skoldatateket.vetlanda.se/ 

• Deltar i fera olika nätverk och utbildningar f ör att omvärldsbevaka utvecklingen 
inom området. 

https://skoldatateket.vetlanda.se
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Skolkurator 

Skolnivå 
• Samverka i tvärprofessionella team inom elevhälsan. 

• Medverka i utformandet av olika planer, rutiner och policydokument samt delta i 
det praktiska arbetet utifrån planerna, t.ex. krisplan, plan mot diskriminering och 
kränkande behandling, plan f ör det f örebyggande elevhälsoarbetet, alkohol- och 
drogpolicy. 

• Medverka till övrig skolpersonals kompetensutveckling inom det sociala och psy-
kosociala området, samt juridiska frågor (socialrätt och civilrätt). 

• Samverka med andra professioner inom kommun och region. 

Gruppnivå 
• Arbeta med grupper vid akuta behov. 

• Arbeta med grupper i f örebyggande syfte, främst genom värdegrundsarbete/ 
hälsofrämjande insatser. 

• Medverka i klass-, arbetslags- och överlämnandekonferenser. 

• Medverka vid f öräldramöten. 

• Medverka vid gemensamhetsdagar och temadagar. 

• Konfikthantering. 

Individnivå 
• Yrkesmässiga samtal, såsom välkomst-, stöd-, motiverande kris- och konfikt-

samtal, liksom utredande och rådgivande samtal med enskilda elever och dess 
vårdnadshavare. 

• Medverka i möten med elever och vårdnadshavare. 

• Utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen i skolan f ör enskilda 
elever. 

• Initiera och medverka i anmälningar till socialtjänst och polis. 

• Slussa vidare till öppenvård, psykiatri, ungdomsmottagning, barn- och ungdoms-
hälsan m.m. 

Skolläkare 
Skolläkarens insatser ska utifrån medicinsk sakkunskap, övergripande och i enskilda 
elevärenden, stödja elevhälsan i enlighet med nationella riktlinjer. 

• Vara sakkunnig i medicinska frågor. 

• Stå f ör medicinsk sakkunskap f ör elever med olika typer av funktionshinder, såväl 
fysiska som neuropsykiatriska. 
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Skolsköterska 
Skolsk öterskans arbete styrs bland annat av hälso-och sjukvårdslagen, Socialstyrel-
sens riktlinjer och skollagen, samt av överenskommelse mellan kommun och region i 
Jönk öpings län. 

Skolnivå 
• Samverka i tvärprofessionella team inom elevhälsan. 

• Fungera som informatör, stödperson och rådgivare åt skolpersonal inom t.ex. häl-
so- och sjukvårdsfrågor, krisgrupp och arbetsmiljö. 

• Samverka med andra professioner inom kommun och region. 

• Redovisning av Hälsokurvan på skolnivå. 

Gruppnivå 
• Information på gruppnivå om olika livsstilsfrågor såsom sex och samlevnad, pu-

bertet och ANDT. 

• Samverka med andra aktörer inom och utanf ör skolan, t.ex. skolans krisgrupp och 
hälso- och sjukvård. 

• Redovisningar av Hälsokurvan på klassnivå. 

Individnivå 
• Utöver de lagstadgade hälsobesöken (se nästa sida) kan uppf öljande kontroller 

samt extrakontroller erbjudas, exempelvis tillväxt-, syn- och hörselkontroller. 

• Hälsosamtal vid t.ex. hög frånvaro eller andra livsstilsfrågor såsom ANDT, pubertet, 
sex och samlevnad. 

• Fungera som informatör, stödperson och rådgivare till elev, vårdnadshavare och 
skolpersonal inom t.ex. hälso- och sjukvårdsfrågor och arbetsmiljö. 

• Remittera vidare till specialistsjukvård inom regionen. 

• Organisera och medverka vid skolläkarmottagningar. 

• Vaccinationsordinationer. 

• Vaccinering. 

• Egen öppen mottagning. 

• Enklare sjukvårdsinsatser. 

• Dokumentation i EMI-journal. 

• Hälsokurvan (strukturerat samtalsmaterial som används i f örskoleklass, årskurs 4, 7 
eller årskurs 8 samt gymnasiet årskurs 1). 
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Basprogram för skolsk terskor i Vetlanda kommun, grundskola/ 

grundsärskola 

Samtliga elever i grundskolan ska erbjudas tre allmänna hälsokontroller under skol-
tiden. Den f örsta kontrollen ska äga rum under det f örsta läsåret. I gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan ska elever beredas tillfälle att genomgå minst en hälsokon-
troll enligt skollagen 2010:800 (2kap.27§).  Vid avvikelse f öljer skolsk öterskan rutin-
dokumentet och kontaktar i vissa fall skolläkaren. 

Förskoleklass 
• Skriftlig enkät ”Hälsouppgift inf ör skolstart” fylls i av vårdnadshavare. 

• Genomgång av barnhälsovårdsjournal. 

• Hälsosamtal utifrån enkät ”Min hälsa” tillsammans med elev och vårdnadshavare. 

• Längd-, vikt-, rygg-, hörsel- och synkontroll. 

• Erbjuda tid till skolläkare vid behov eller efter vårdnadshavares önskemål. 

• Finns läs- och skrivsvårigheter i familjen ska rektor informeras efter samtycke. 

• Årlig ryggkontroll om det fnns ärftlighet f ör behandlingskrävande skolios. 

• Kontrollelever. 

Årskurs 1 
• Kontrollelever. 

Årskurs 2 
• Längd- och viktkontroll. 

• Kontrollelever. 

• Vaccination MPR (mässling, påssjuka, r öda hund). 

Årskurs 3 
• Kontrollelever. 

Årskurs 4 
• Skriftlig enkät ” Hälsouppgift åk 4” fylls i av vårdnadshavare. 

• Hälsosamtal utifrån enkäten ”Min hälsa”. 

• Längd-, vikt-, rygg- och synkontroll. 

• Erbjuda tid till skolläkare vid behov eller efter vårdnadshavares önskemål. 

• Kontrollelever 

Årskurs 5 
• Pubertetsinformation (åk 5 eller åk 6). 

• Kontrollelever. 

• Vaccination HPV dos 1 och 2 (från och med höstterminen 2020). 

Årskurs 6 
• Vaccination HPV dos 2, endast fickor (endast höstterminen 2020). 

• Pubertetsinformation (åk 5 eller åk 6). 

• Kontrollelever. 
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Årskurs 7 
• Skriftlig enkät ”Hälsouppgift åk 7” fylls i av vårdnadshavare. 

• Hälsosamtal utifrån enkät ”Min hälsa” och hälsokurva (åk 7 eller åk 8). 

• Längd-, vikt-, rygg- och synkontroll. 

• Erbjuda tid till skolläkare vid behov eller efter vårdnadshavares önskemål. 

• Kontrollelever. 

Årskurs 8 
• Hälsosamtal utifrån enkät ”Min hälsa” och hälsokurva (åk 7eller åk 8). 

• Kontrollelever. 

Årskurs 9 
• Vaccination difteri, stelkramp och kikhosta. 

• Ställningstagande till medicinsk studie- och yrkesvägledning. 

• Komplettera vaccinationer vid behov. 

• Vaccinationsintyg på vaccinationer som eleven fått i skolan lämnas till elev/ 
vårdnadshavare. 

• Kontrollelever. 

Gymnasieskolan 

Årskurs 1 
• Hälsosamtal med hälsokurva utifrån enkät ”Min hälsa”. 

• Längd- och viktkontroll. 

• Riktade undersökningar utifrån specifka frågeställningar eller gymnasieprogram 
(till exempel hud, färgsinne, syn eller hörsel). 

– a) Hörselkontroll på samtliga elever på bullerutsatta program. 

– b) Hjärtscreening samtliga elever på idrottsgymnasiet, enligt lokal rutin. 

• Kontrollelever. 

Årskurs 2 
• Kontrollelever. 

Årskurs 3 
• Kompletterande vaccinationer. 

• Kontrollelever. 
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Speciallärare 

Skolnivå 
• Samverka i tvärprofessionella team inom elevhälsan. 

• Tillsammans med rektor bidra till utveckling av det pedagogiska arbetet f ör att 
möta behoven hos alla elever i verksamheten. 

• Samverka med andra inom och utanf ör skolan såsom kollegor, vårdnadshavare, 
socialf örvaltning och region. 

• Samverka med ber örda professioner vid överlämningar till exempel mellan olika 
verksamheter. 

• Följa utvecklingen av metoder och forskning kring arbetet med elever i behov av 
särskilt stöd. 

• Bidra till skolutveckling. 

Gruppnivå 
• Kartlägga elevers lärmiljö på uppdrag av rektor. 

• Fungera som kvalifcerad samtalspartner och rådgivare i arbetslaget utifrån peda-
gogiska frågor. 

• Skapa en tillgänglig lärmiljö f ör alla elever. 

Individnivå 
• Skapa tillgänglig lärmiljö f ör elever i behov av särskilt stöd. 

• Utf öra tester och diagnoser f ör kartläggning av klasser, grupper och enskilda 
elever. 

• Planera och genomf öra åtgärder f ör elever i behov av extra anpassningar. 

• Genomf öra åtgärder f ör elever i behov av särskilt stöd under kortare och/eller 
längre perioder. 

• Utvärdera, analysera och återkoppla åtgärder och resultat till ber örda. 

• Lägga upp individuella studieplaner tillsammans med specialpedagoger, klass- och 
ämneslärare. 
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Specialpedagog 

Skolnivå 
• Samverka i tvärprofessionella team inom barn- och elevhälsan i alla kommuner. 

• Tillsammans med rektor bidra till utveckling av det pedagogiska arbetet f ör att 
möta behoven hos alla barn- och elever i verksamheten. 

• Utgöra kvalifcerad samtalspartner i pedagogiska frågor till rektor, personal och 
vårdnadshavare. 

• Samverka med andra inom och utanf ör f örskolan och skolan, såsom kollegor, 
vårdnadshavare, socialf örvaltning och region. 

• Samverka med ber örda professioner vid exempelvis överlämningar mellan olika 
verksamheter. 

• Ansvara f ör dokumentation när barn eller elever i behov av särskilt stöd uppmärk-
sammas och utreds på uppdrag av rektor. 

• Bidra till skolutveckling 

Gruppnivå 
• Kartlägga barn och elevers lärmiljö på uppdrag av rektor. 

• Tillsammans med pedagogerna analysera och arbeta med strategier f ör att ut-
veckla: 

– den pedagogiska mångfalden, verksamhetens undervisning och lärmiljö utifrån 
enhetens systematiska kvalitetsarbete 

– verksamhetens värdegrundsarbete 

• Fungera som kvalifcerad samtalspartner och rådgivare i arbetslaget utifrån peda-
gogiska frågor. 

• Skapa en tillgänglig lärmiljö f ör alla barn och elever. 

Individnivå 
• Kartlägga, analysera och planera åtgärder f ör barn och elever i behov av extra an-

passningar och särskilt stöd på uppdrag av rektor. 

• Upprätta, f ölja upp och utvärdera ”Handlingsplan f ör barn i behov av särskilt stöd” i 
f örskolan, tillsammans med arbetslag och vårdnadshavare. 

• Upprätta, f ölja upp och utvärdera åtgärdsprogram enligt allmänna råd tillsammans 
med undervisande lärare, vårdnadshavare, elev, elevhälsa och arbetslag. 

• Arbeta aktivt med lärmiljön f ör barn- och elev i behov av extra anpassningar och 
särskilt stöd under kortare och/eller längre perioder. 

• Genomf öra åtgärder f ör barn och elever i behov av särskilt stöd under kortare och 
längre perioder. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

Övergripande specialpedagog 
Specialpedagog inom Centrala elevhälsan arbetar övergripande på uppdrag av 
rektor, enhetschef, verksamhetschef eller skolchef. 

Skolnivå 
• Samverka i tvärprofessionella team inom elevhälsan. 

• Samtalspartner till: 

– rektor 

– specialpedagog 

– rektor/arbetslag – resursf ördelning och utformning av lärmiljö 

– arbetslag – planering f ör arbetssätt och arbetsformer 

– arbetslag – ledarskap och gemensamt f örhållningssätt. 

• Arbetslagsutbildning. 

• Handledning enskilt eller i grupp. 

• Kompetensutveckling och studiecirklar utifrån verksamhetens behov. 

• Medverka vid verksamhetsutveckling tillsammans med rektor. 

• Tillsammans med rektor implementera riktlinjer f ör barn- och elevhälsa. 

• Delge aktuell litteratur/forskning. 

• Samverka med region/socialtjänst. 

Gruppnivå 
• Planera och genomf öra värdegrundsarbete. 

• Genomf öra observationer och enkäter i grupper i samverkan med undervisande 
pedagoger. 

• Delta i undervisning utifrån elevers behov av särskilt stöd. 

• Delta i f öräldramöten i anslutning till ansökan. 

Individnivå 
• Medverka i möten med elev och vårdnadshavare. 

• Vara behjälplig med utredning av elevers behov av särskilt stöd och vara ett stöd 
vid utformande, uppf öljning och utvärdering av åtgärdsprogram. 

• Delta i utvecklingssamtal tillsammans med klasslärare. 

• En av specialpedagogerna arbetar som kontaktperson gällande placerade barn 
och ungas skolgång. 
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Specialpedagog inriktning hörsel 
(Arbetar mot Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda kommuner) 

Skolnivå 
• Samverka i tvärprofessionella team inom elevhälsan. 

• Stöd f ör att f örbättra ljudmiljön i de miljöer den hörselskadade eleven befnner sig, 
såsom matsal, klassrum, idrottshall m.m. 

• Handledning i arbetslag (vid behov tillsammans med skolans specialpedagog eller 
andra team som SPSM, Centrala elevhälsan, Hörselhabilitering). 

• Ansvara f ör kompetensutveckling, t.ex. i åtgärdsprogram, kunskap och synsätt 
kring hörsel. Öka kunskapen om hörselskadades språkutveckling, tvåspråkighet f ör 
hörselskadade, teckenspråk och svenska. 

• Öka kunskapen om ljud/buller och lärmiljön f ör hörselskadade elever 

• Öka kunskapen om undantagsbestämmelsen vid betygsättning och bedömning 
kring elever med hörselskada 

• Delge aktuell litteratur/forskning/material kring hörsel. 

• Ansvara f ör att arbetslag, elevhälsa, rektorer får information om SPSM:s utbildning 
i hörsel. 

• Finnas tillgänglig och vid behov vara samtalspartner till rektor, specialpedagog, 
hörselhabilitering. 

• Medverka vid skol-, stadie- och lärarbyte. 

Gruppnivå 
• Observationer i klassrummet och/eller andra miljöer där den hörselskadade eleven 

fnns. I syfte att f örbättra ljud- och lärmiljö. 

• Handledning i teckenspråk f ör personal. 

• Information i grupp kring hörsel (prova lyssna i hörapparat, f örhållningssätt m.m.). 

• Delta i f öräldramöten. 

Individnivå 
• Samverka med Region Jönk öping hörselvård hur tekniska hjälpmedlen fungerar i 

elevens lärmiljö. Initiera till skolhjälpmedel. 

• Genomf öra elevsamtal vid behov, även kompisgrupper med andra hörselskadade. 

• Finnas som stöd vid upprättande av åtgärdsprogram. 
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Specialpedagog inriktning tal/språk 

Skolnivå 
• Samverka i tvärprofessionella team inom elevhälsan. 

• Kommunala språk-, läs- och skrivutvecklare. 

• Kompetensutveckling inom språk-, läs- och skrivutveckling, t.ex. TRAS, Nya Born-
holmsmodellen, God Läsutveckling. 

• Öka/utveckla kunskapen om språkets betydelse f ör lärandet. 

• Bevaka och delge aktuell litteratur/forskning/material och metoder om språk-, läs- 
och skrivutveckling/svårigheter. 

• Samverka med professioner inom regionen. 

• Delta i f öräldramöten och personalmöten. 

• Bidra med fortbildning/information inom språk-, läs- och skrivområdet. 

• Tillsammans med logoped f öreslå verksamhetsutvecklande åtgärder, t.ex. metoder 
f ör att tidigt identifera elever i behov av stöd, kompensatoriska arbetssätt och 
digitala verktyg. 

Gruppnivå 
• Utveckla och specifcera metoder och arbetssätt som kan f örankras och användas 

i grupp. 

• Informera om språk-, läs- och skrivutveckling till arbetslag och vårdnadshavare. 

• Föreslå alternativa arbetssätt och lärverktyg. 

• Råd, stöd och konsultation till arbetslag/pedagog. 

• Delta i konferenser som r ör elevens språk-, tal-, läs-, skriv- och kommunikations-
f örmåga samt f ölja upp och utvärdera åtgärder. 

• Göra observationer i gruppen i syfte att utveckla den språkliga miljön 

Individnivå 
• Aktivt delta i överlämning från f örskola, logoped inom Regionen, HAB samt från 

specialpedagog i f örskolan f ör barn inom tal- och språkområdet. 

• Individuella insatser till elever inom tal- och språkområdet. 

• ITPA-test när frågeställningar om allmänna inlärningssvårigheter diskuteras. 

• Fördjupad utredning av språk, läsning och skrivning inom grundskola och gymna-
sium. 
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Studie-och yrkesvägledare grundskola 

Skolnivå 
• Samverka i tvärprofessionella team inom elevhälsan. 

• Vara informatör, samtalspartner och stöd f ör rektor, elevhälsa och pedagogiska 
personal i frågor som r ör studie- och yrkesvägledning. 

• Samverka med olika aktörer som arbetsf örmedling, Migrationsverk, socialf örvalt-
ning, KomBack/AME, högskolor och universitet, folkhögskolor, representanter f ör 
näringslivet och så vidare. 

• Överlämning av information kring elever i årskurs 9. 

Gruppnivå 
• Informera elever om möjligheter till vidare utbildning i Sverige och utomlands, 

med dess behörighetskrav och antagningsf örfaranden. 

Individnivå 
• Vägleda elever inf ör vidare val av utbildning och/eller yrke. 

• Vägleda elever som av olika anledningar har svårt att klara eller inte trivs med 
utbildningen. 

• Ge kompensatorisk vägledning till elever i behov av särskilt stöd, i samarbete med 
övrig elevhälsa, så som individuell anpassning, anpassad studiegång med mera. 

• Vägleda och stödja den enskilde eleven inf ör PRAO. 
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Studie-och yrkesvägledare gymnasieskola 

Skolnivå 
• Samverka i tvärprofessionella team inom elevhälsan. 

• Vara informatör, samtalspartner och stöd f ör rektor, elevhälsa och pedagogiska 
personal i frågor som r ör studie- och yrkesvägledning. 

• Informera presumtiva elever och deras vårdnadshavare om Njudungsgymnasiet 
och de olika utbildningar som erbjuds, till exempel vid Ung och nyfkenmässan i 
årskurs 8 och eller vid Öppet hus i årskurs 9. 

• Samordna betygspr övning. 

• Samverka med olika aktörer som arbetsf örmedling, Migrationsverk, socialf örvalt-
ning, KomBack/AME, högskolor och universitet, folkhögskolor, representanter f ör 
näringslivet och så vidare. 

• Mottagande av information kring elever från årskurs 9. 

• Samverka med NUVAB på den årliga mässan f ör gymnasieelever, Jobb & Framtid- 
mässan mitt i Småland. 

Gruppnivå 
• Informera elever om möjligheter till vidare utbildning i Sverige och utomlands, 

med dess behörighetskrav och antagningsf örfaranden. 

• Informera elever om de val inom varje program som ska göras under gymnasieti-
den och hur detta praktiskt går till. 

• Föräldramöten i årskurs 1 och 2. 

Individnivå 
• Vägleda elever inf ör vidare val av utbildning och/eller yrke. 

• Vägleda elever som av olika anledningar har svårt att klara eller inte trivs på det 
gymnasieprogram eleven valt, till anpassning av elevens individuella studieplan 
eller byte av studieväg. 

• Ge kompensatorisk vägledning till elever i behov av särskilt stöd, i samarbete med 
övrig elevhälsa, så som individuell anpassning, reducering, f örlängning av kurs 
och/eller skoltid med mera. 

• Vägleda och stödja den enskilde eleven inf ör APL/praktik. 

• Överlämning av information om elever som avbryter sina studier och går vidare till 
annan skola. 

• Mottagande av elever som börjar vid Njudungsgymnasiet under pågående läsår. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR 
Lärmiljöer 

Uttrycket lärmiljöer inom verksamheten åsyftar de miljöer som en elev kan möta under en skol-
dag, t.ex. verksamhet i f örskoleklass och fritidshem, lektioner, rastaktiviteter och studiebesök. 

Främjande 

Stärka det som är bra, riktat mot alla. 

Förebyggande 

Avvärja risker vid identiferat problem. 

Uppföljning 

Uppf öljning innebär att varje person som ansvarar f ör en åtgärd ser till att det som beslutats 
verkligen genomf örts på det sätt som det var tänkt, och bedömer om arbetssättet behöver f ör-
ändras. 

Utvärdering 

Utvärdering är en systematisk analys och helhetsbedömning tillsammans med elev och vård-
nadshavare av hur målen uppnåtts och hur åtgärderna fungerat. 

FÖRKORTNINGAR 
ANDT  Alkohol, narkotika, dopning och tobak 

HAB Habiliteringscentrum (i dagligt tal kallad HAB, tidigare BUH) 

BUP Barn- och ungdomspsykiatrin 

BHV Barnhälsovården 

EHT Elevhälsoteam 

EHS Elevhälsasamråd 

EMI Elevhälsans medicinska insats 

EVK Elevvårdskonferens 

ITPA Illinois Test of Psycholinguistic Abilities, kartlägger språkliga, auditiva och visuella 
inlärningskanaler 

SIP Samordnad individuell plan 

SPSM Specialpedagogiska skolmyndigheten 

ÅP Åtgärdsprogram 

Mer information om barn- och elevhälsa fnns på kommun.vetlanda.se under 
Förskola och skola/ Hälsa och stöd. 

https://kommun.vetlanda.se
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	Samverka i tvärprofessionella team inom elevhälsan. 
	• 
	Medverka vid EHT. 
	• 
	Handledning/konsultation till lärare: 
	– 
	f  implementering av åtgärder från utredning 
	– 
	f  den enskilda elevens välmående 
	– 
	f  gruppens välmående 
	– 
	när det fnns beteendeproblematik, diagnos eller annan påverkan. 
	• 
	Organisationsutveckling gällande lärandemilj och skolmilj 
	• 
	Delta vid f äldramen. 
	• 
	Ingå i arbete med klassen på gruppnivå: 
	– 
	värdegrund 
	– 
	gruppdynamik. 
	• 
	Observation i klassrummet. 
	• 
	Medverka på elevvårdskonferens. 
	• 
	Utredning av elev (observera att den pedagogiska utredningen ska bifogas ansan till psykolog). 
	• 
	Observation i klassrummet. 
	• 
	Fmedla kontakt, remittera till och samverka med Barn- och ungdomshälsan, BUP och HAB. 
	• 
	Fmedla/samverka i ärende med penvården och socialtjänsten. 
	• 
	Information till vårdnadshavare. 
	• 
	Erbjuder rektorer, arbetslag, enskilda personer inom f skolan och skolan utbildningar och workshops. 
	• 
	Ger råd och st om digitala verktyg. 
	• 
	Lånar ut olika verktyg till olika projekt 
	• 
	Utprovning av digitala verktyg f  enskilda elever 
	• 
	Tar fram manualer och flmer f  att ge tips på hur man kan använda olika tjänster, programvaror och tekniker. Materialet läggs ut på Skoldatatekets hemsida: https:// / 
	• 
	Deltar i fera olika nätverk och utbildningar f  att omvärldsbevaka utvecklingen inom området. 
	Figure
	• 
	Samverka i tvärprofessionella team inom elevhälsan. 
	• 
	Medverka i utformandet av olika planer, rutiner och policydokument samt delta i det praktiska arbetet utifrån planerna, t.ex. krisplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling, plan f  det f ebyggande elevhälsoarbetet, alkohol- och drogpolicy. 
	• 
	Medverka till rig skolpersonals kompetensutveckling inom det sociala och psykosociala området, samt juridiska frågor (socialrätt och civilrätt). 
	• 
	Samverka med andra professioner inom kommun och region. 
	• 
	Arbeta med grupper vid akuta behov. 
	• 
	Arbeta med grupper i f ebyggande syfte, främst genom värdegrundsarbete/ hälsofrämjande insatser. 
	• 
	Medverka i klass-, arbetslags- och erlämnandekonferenser. 
	• 
	Medverka vid f äldramen. 
	• 
	Medverka vid gemensamhetsdagar och temadagar. 
	• 
	Konfikthantering. 
	• 
	Yrkesmässiga samtal, såsom välkomst-, st-, motiverande kris- och konfiktsamtal, liksom utredande och rådgivande samtal med enskilda elever och dess vårdnadshavare. 
	• 
	Medverka i men med elever och vårdnadshavare. 
	• 
	Utreda och beda den sociala och psykosociala situationen i skolan f  enskilda elever. 
	• 
	Initiera och medverka i anmälningar till socialtjänst och polis. 
	• 
	Slussa vidare till penvård, psykiatri, ungdomsmottagning, barn- och ungdomshälsan m.m. 
	Skolläkare 
	• 
	Vara sakkunnig i medicinska frågor. 
	• 
	Stå f  medicinsk sakkunskap f  elever med olika typer av funktionshinder, såväl fysiska som neuropsykiatriska. 
	• 
	Samverka i tvärprofessionella team inom elevhälsan. 
	• 
	Fungera som informat, stperson och rådgivare åt skolpersonal inom t.ex. häl-so- och sjukvårdsfrågor, krisgrupp och arbetsmilj 
	• 
	Samverka med andra professioner inom kommun och region. 
	• 
	Redovisning av Hälsokurvan på skolnivå. 
	• 
	Information på gruppnivå om olika livsstilsfrågor såsom sex och samlevnad, pubertet och ANDT. 
	• 
	Samverka med andra akter inom och utanf  skolan, t.ex. skolans krisgrupp och hälso- och sjukvård. 
	• 
	Redovisningar av Hälsokurvan på klassnivå. 
	• 
	Uter de lagstadgade hälsobesen (se nästa sida) kan uppf jande kontroller samt extrakontroller erbjudas, exempelvis tillväxt-, syn- och hselkontroller. 
	• 
	Hälsosamtal vid t.ex. h frånvaro eller andra livsstilsfrågor såsom ANDT, pubertet, sex och samlevnad. 
	• 
	Fungera som informat, stperson och rådgivare till elev, vårdnadshavare och skolpersonal inom t.ex. hälso- och sjukvårdsfrågor och arbetsmilj 
	• 
	Remittera vidare till specialistsjukvård inom regionen. 
	• 
	Organisera och medverka vid skolläkarmottagningar. 
	• 
	Vaccinationsordinationer. 
	• 
	Vaccinering. 
	• 
	Egen pen mottagning. 
	• 
	Enklare sjukvårdsinsatser. 
	• 
	Dokumentation i EMI-journal. 
	• 
	Hälsokurvan (strukturerat samtalsmaterial som används i f skoleklass, årskurs 4, 7 eller årskurs 8 samt gymnasiet årskurs 1). 
	• 
	Skriftlig enkät ”Hälsouppgift inf  skolstart” fylls i av vårdnadshavare. 
	• 
	Genomgång av barnhälsovårdsjournal. 
	• 
	Hälsosamtal utifrån enkät ”Min hälsa” tillsammans med elev och vårdnadshavare. 
	• 
	Längd-, vikt-, rygg-, hsel- och synkontroll. 
	• 
	Erbjuda tid till skolläkare vid behov eller efter vårdnadshavares skemål. 
	• 
	Finns läs- och skrivsvårigheter i familjen ska rektor informeras efter samtycke. 
	• 
	Årlig ryggkontroll om det fnns ärftlighet f  behandlingskrävande skolios. 
	• 
	Kontrollelever. 
	• 
	Längd- och viktkontroll. 
	• 
	Kontrollelever. 
	• 
	Vaccination MPR (mässling, påssjuka, r a hund). 
	• 
	Skriftlig enkät ” Hälsouppgift åk 4” fylls i av vårdnadshavare. 
	• 
	Hälsosamtal utifrån enkäten ”Min hälsa”. 
	• 
	Längd-, vikt-, rygg- och synkontroll. 
	• 
	Erbjuda tid till skolläkare vid behov eller efter vårdnadshavares skemål. 
	• 
	Kontrollelever 
	• 
	Pubertetsinformation (åk 5 eller åk 6). 
	• 
	Kontrollelever. 
	• 
	Vaccination HPV dos 1 och 2 (från och med htterminen 2020). 
	• 
	Vaccination HPV dos 2, endast fickor (endast htterminen 2020). 
	• 
	Pubertetsinformation (åk 5 eller åk 6). 
	• 
	Kontrollelever. 
	• 
	Skriftlig enkät ”Hälsouppgift åk 7” fylls i av vårdnadshavare. 
	• 
	Hälsosamtal utifrån enkät ”Min hälsa” och hälsokurva (åk 7 eller åk 8). 
	• 
	Längd-, vikt-, rygg- och synkontroll. 
	• 
	Erbjuda tid till skolläkare vid behov eller efter vårdnadshavares skemål. 
	• 
	Kontrollelever. 
	• 
	Hälsosamtal utifrån enkät ”Min hälsa” och hälsokurva (åk 7eller åk 8). 
	• 
	Kontrollelever. 
	• 
	Vaccination difteri, stelkramp och kikhosta. 
	• 
	Ställningstagande till medicinsk studie- och yrkesvägledning. 
	• 
	Komplettera vaccinationer vid behov. 
	• 
	Vaccinationsintyg på vaccinationer som eleven fått i skolan lämnas till elev/ vårdnadshavare. 
	• 
	Kontrollelever. 
	• 
	Hälsosamtal med hälsokurva utifrån enkät ”Min hälsa”. 
	• 
	Längd- och viktkontroll. 
	• 
	Riktade undersningar utifrån specifka frågeställningar eller gymnasieprogram (till exempel hud, färgsinne, syn eller hsel). 
	– 
	a) Hselkontroll på samtliga elever på bullerutsatta program. 
	– 
	b) Hjärtscreening samtliga elever på idrottsgymnasiet, enligt lokal rutin. 
	• 
	Kontrollelever. 
	• 
	Kontrollelever. 
	• 
	Kompletterande vaccinationer. 
	• 
	Kontrollelever. 
	• 
	Samverka i tvärprofessionella team inom elevhälsan. 
	• 
	Tillsammans med rektor bidra till utveckling av det pedagogiska arbetet f  att ma behoven hos alla elever i verksamheten. 
	• 
	Samverka med andra inom och utanf  skolan såsom kollegor, vårdnadshavare, socialf valtning och region. 
	• 
	Samverka med ber da professioner vid erlämningar till exempel mellan olika verksamheter. 
	• 
	Fja utvecklingen av metoder och forskning kring arbetet med elever i behov av särskilt st. 
	• 
	Bidra till skolutveckling. 
	• 
	Kartlägga elevers lärmiljpå uppdrag av rektor. 
	• 
	Fungera som kvalifcerad samtalspartner och rådgivare i arbetslaget utifrån pedagogiska frågor. 
	• 
	Skapa en tillgänglig lärmiljf  alla elever. 
	• 
	Skapa tillgänglig lärmiljf  elever i behov av särskilt st. 
	• 
	Utf a tester och diagnoser f  kartläggning av klasser, grupper och enskilda elever. 
	• 
	Planera och genomf a åtgärder f  elever i behov av extra anpassningar. 
	• 
	Genomf a åtgärder f  elever i behov av särskilt st under kortare och/eller längre perioder. 
	• 
	Utvärdera, analysera och återkoppla åtgärder och resultat till ber da. 
	• 
	Lägga upp individuella studieplaner tillsammans med specialpedagoger, klass- och ämneslärare. 
	• 
	Samverka i tvärprofessionella team inom barn- och elevhälsan i alla kommuner. 
	• 
	Tillsammans med rektor bidra till utveckling av det pedagogiska arbetet f  att ma behoven hos alla barn- och elever i verksamheten. 
	• 
	Utga kvalifcerad samtalspartner i pedagogiska frågor till rektor, personal och vårdnadshavare. 
	• 
	Samverka med andra inom och utanf  f skolan och skolan, såsom kollegor, vårdnadshavare, socialf valtning och region. 
	• 
	Samverka med ber da professioner vid exempelvis erlämningar mellan olika verksamheter. 
	• 
	Ansvara f  dokumentation när barn eller elever i behov av särskilt st uppmärksammas och utreds på uppdrag av rektor. 
	• 
	Bidra till skolutveckling 
	• 
	Kartlägga barn och elevers lärmiljpå uppdrag av rektor. 
	• 
	Tillsammans med pedagogerna analysera och arbeta med strategier f  att utveckla: 
	– 
	den pedagogiska mångfalden, verksamhetens undervisning och lärmiljutifrån enhetens systematiska kvalitetsarbete 
	– 
	verksamhetens värdegrundsarbete 
	• 
	Fungera som kvalifcerad samtalspartner och rådgivare i arbetslaget utifrån pedagogiska frågor. 
	• 
	Skapa en tillgänglig lärmiljf  alla barn och elever. 
	• 
	Kartlägga, analysera och planera åtgärder f  barn och elever i behov av extra anpassningar och särskilt st på uppdrag av rektor. 
	• 
	Upprätta, f ja upp och utvärdera ”Handlingsplan f  barn i behov av särskilt st” i f skolan, tillsammans med arbetslag och vårdnadshavare. 
	• 
	Upprätta, f ja upp och utvärdera åtgärdsprogram enligt allmänna råd tillsammans med undervisande lärare, vårdnadshavare, elev, elevhälsa och arbetslag. 
	• 
	Arbeta aktivt med lärmilj f  barn- och elev i behov av extra anpassningar och särskilt st under kortare och/eller längre perioder. 
	• 
	Genomf a åtgärder f  barn och elever i behov av särskilt st under kortare och längre perioder. 
	• 
	Samverka i tvärprofessionella team inom elevhälsan. 
	• 
	Samtalspartner till: 
	– 
	rektor 
	– 
	specialpedagog 
	– 
	rektor/arbetslag – resursf delning och utformning av lärmilj
	– 
	arbetslag – planering f  arbetssätt och arbetsformer 
	– 
	arbetslag – ledarskap och gemensamt f hållningssätt. 
	• 
	Arbetslagsutbildning. 
	• 
	Handledning enskilt eller i grupp. 
	• 
	Kompetensutveckling och studiecirklar utifrån verksamhetens behov. 
	• 
	Medverka vid verksamhetsutveckling tillsammans med rektor. 
	• 
	Tillsammans med rektor implementera riktlinjer f  barn- och elevhälsa. 
	• 
	Delge aktuell litteratur/forskning. 
	• 
	Samverka med region/socialtjänst. 
	• 
	Planera och genomf a värdegrundsarbete. 
	• 
	Genomf a observationer och enkäter i grupper i samverkan med undervisande pedagoger. 
	• 
	Delta i undervisning utifrån elevers behov av särskilt st. 
	• 
	Delta i f äldramen i anslutning till ansan. 
	• 
	Medverka i men med elev och vårdnadshavare. 
	• 
	Vara behjälplig med utredning av elevers behov av särskilt st och vara ett st vid utformande, uppf jning och utvärdering av åtgärdsprogram. 
	• 
	Delta i utvecklingssamtal tillsammans med klasslärare. 
	• 
	En av specialpedagogerna arbetar som kontaktperson gällande placerade barn och ungas skolgång. 
	• 
	Samverka i tvärprofessionella team inom elevhälsan. 
	• 
	St f  att f bättra ljudmilj i de miljr den hselskadade eleven befnner sig, såsom matsal, klassrum, idrottshall m.m. 
	• 
	Handledning i arbetslag (vid behov tillsammans med skolans specialpedagog eller andra team som SPSM, Centrala elevhälsan, Hselhabilitering). 
	• 
	Ansvara f  kompetensutveckling, t.ex. i åtgärdsprogram, kunskap och synsätt kring hsel. Öka kunskapen om hselskadades språkutveckling, tvåspråkighet f  hselskadade, teckenspråk och svenska. 
	• 
	Öka kunskapen om ljud/buller och lärmilj f  hselskadade elever 
	• 
	Öka kunskapen om undantagsbestämmelsen vid betygsättning och bedning kring elever med hselskada 
	• 
	Delge aktuell litteratur/forskning/material kring hsel. 
	• 
	Ansvara f  att arbetslag, elevhälsa, rektorer får information om SPSM:s utbildning i hsel. 
	• 
	Finnas tillgänglig och vid behov vara samtalspartner till rektor, specialpedagog, hselhabilitering. 
	• 
	Medverka vid skol-, stadie- och lärarbyte. 
	• 
	Observationer i klassrummet och/eller andra miljr där den hselskadade eleven fnns. I syfte att f bättra ljud- och lärmilj 
	• 
	Handledning i teckenspråk f  personal. 
	• 
	Information i grupp kring hsel (prova lyssna i happarat, f hållningssätt m.m.). 
	• 
	Delta i f äldramen. 
	• 
	Samverka med Region Jk ing hselvård hur tekniska hjälpmedlen fungerar i elevens lärmilj Initiera till skolhjälpmedel. 
	• 
	Genomf a elevsamtal vid behov, även kompisgrupper med andra hselskadade. 
	• 
	Finnas som st vid upprättande av åtgärdsprogram. 
	• 
	Samverka i tvärprofessionella team inom elevhälsan. 
	• 
	Kommunala språk-, läs- och skrivutvecklare. 
	• 
	Kompetensutveckling inom språk-, läs- och skrivutveckling, t.ex. TRAS, Nya Bornholmsmodellen, God Läsutveckling. 
	• 
	Öka/utveckla kunskapen om språkets betydelse f  lärandet. 
	• 
	Bevaka och delge aktuell litteratur/forskning/material och metoder om språk-, läs- och skrivutveckling/svårigheter. 
	• 
	Samverka med professioner inom regionen. 
	• 
	Delta i f äldramen och personalmen. 
	• 
	Bidra med fortbildning/information inom språk-, läs- och skrivområdet. 
	• 
	Tillsammans med logoped f eslå verksamhetsutvecklande åtgärder, t.ex. metoder f  att tidigt identifera elever i behov av st, kompensatoriska arbetssätt och digitala verktyg. 
	• 
	Utveckla och specifcera metoder och arbetssätt som kan f ankras och användas i grupp. 
	• 
	Informera om språk-, läs- och skrivutveckling till arbetslag och vårdnadshavare. 
	• 
	Feslå alternativa arbetssätt och lärverktyg. 
	• 
	Råd, st och konsultation till arbetslag/pedagog. 
	• 
	Delta i konferenser som r  elevens språk-, tal-, läs-, skriv- och kommunikations-f måga samt f ja upp och utvärdera åtgärder. 
	• 
	Ga observationer i gruppen i syfte att utveckla den språkliga milj 
	• 
	Aktivt delta i erlämning från f skola, logoped inom Regionen, HAB samt från specialpedagog i f skolan f  barn inom tal- och språkområdet. 
	• 
	Individuella insatser till elever inom tal- och språkområdet. 
	• 
	ITPA-test när frågeställningar om allmänna inlärningssvårigheter diskuteras. 
	• 
	Fdjupad utredning av språk, läsning och skrivning inom grundskola och gymnasium. 
	• 
	Samverka i tvärprofessionella team inom elevhälsan. 
	• 
	Vara informat, samtalspartner och st f  rektor, elevhälsa och pedagogiska personal i frågor som r  studie- och yrkesvägledning. 
	• 
	Samverka med olika akter som arbetsf medling, Migrationsverk, socialf valtning, KomBack/AME, hskolor och universitet, folkhskolor, representanter f  näringslivet och så vidare. 
	• 
	Överlämning av information kring elever i årskurs 9. 
	• 
	Vägleda elever inf  vidare val av utbildning och/eller yrke. 
	• 
	Vägleda elever som av olika anledningar har svårt att klara eller inte trivs med utbildningen. 
	• 
	Ge kompensatorisk vägledning till elever i behov av särskilt st, i samarbete med rig elevhälsa, så som individuell anpassning, anpassad studiegång med mera. 
	• 
	Vägleda och stja den enskilde eleven inf  PRAO. 
	• 
	Samverka i tvärprofessionella team inom elevhälsan. 
	• 
	Vara informat, samtalspartner och st f  rektor, elevhälsa och pedagogiska personal i frågor som r  studie- och yrkesvägledning. 
	• 
	Informera presumtiva elever och deras vårdnadshavare om Njudungsgymnasiet och de olika utbildningar som erbjuds, till exempel vid Ung och nyfkenmässan i årskurs 8 och eller vid Öppet hus i årskurs 9. 
	• 
	Samordna betygspr ning. 
	• 
	Samverka med olika akter som arbetsf medling, Migrationsverk, socialf valtning, KomBack/AME, hskolor och universitet, folkhskolor, representanter f  näringslivet och så vidare. 
	• 
	Mottagande av information kring elever från årskurs 9. 
	• 
	Samverka med NUVAB på den årliga mässan f  gymnasieelever, Jobb & Framtid- mässan mitt i Småland. 
	• 
	Informera elever om mligheter till vidare utbildning i Sverige och utomlands, med dess behighetskrav och antagningsf faranden. 
	• 
	Informera elever om de val inom varje program som ska gas under gymnasietiden och hur detta praktiskt går till. 
	• 
	Fäldramen i årskurs 1 och 2. 
	• 
	Vägleda elever inf  vidare val av utbildning och/eller yrke. 
	• 
	Vägleda elever som av olika anledningar har svårt att klara eller inte trivs på det gymnasieprogram eleven valt, till anpassning av elevens individuella studieplan eller byte av studieväg. 
	• 
	Ge kompensatorisk vägledning till elever i behov av särskilt st, i samarbete med 
	• 
	Vägleda och stja den enskilde eleven inf  APL/praktik. 
	• 
	Överlämning av information om elever som avbryter sina studier och går vidare till annan skola. 
	• 
	Mottagande av elever som bjar vid Njudungsgymnasiet under pågående läsår. 
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