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Inledning 
Ungdomar i skolan ska ha möjlighet att nå de mål som är uppsatta för verksamheten. För att 
detta ska vara möjligt är deras fysiska och psykiska hälsa avgörande. Det är personalens och 
skolledningens uppdrag att arbeta för god hälsa hos eleverna. Vi ska arbeta för att alla ungdomar 
upplever en känsla av att tillvaron i skolan är begriplig, hanterbar och känns meningsfull.  

På skolan finns en övergripande Elevhälsogrupp samt Elevhälsoteam (EHT) för samtliga program. 
Elevhälsan börjar i klassrummet och det stora arbetet med elevers hälsa sker där i arbetet mellan 
elev(er) och pedagog(er). Elevhälsoarbetet regleras i Skollagen (SFS, 2010:800) 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 hälsofrämjande1. 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  

 

Elevhälsans mål för det aktuella läsåret 
Att implementera, dvs kommunicera och förankra skolans elevhälsoplan som ett levande 
dokument. 

 

Elevhälsoplanens syfte 
Syftet med denna plan är att den ska: 

● vara till stöd för rektor, biträdande rektorer och personal i det dagliga elevhälsoarbetet 
● klargöra rutiner och ärendegång i elevhälsorelaterade ärenden  
● uppmuntra till vidareutveckling av skolans elevhälsoarbete 

 

Skolans elevhälsouppdrag 
Elevhälsoarbetet utgör en integrerad del av skolans uppdrag1. Det innebär att all undervisande 
personal samt övriga vuxna i skolan har ansvar för att: 

● vara delaktiga i genomförandet av elevhälsoinsatser och arbeta förebyggande och 
hälsofrämjande 

● skapa förutsättningar för stimulerande lärmiljöer och arbetsro  

                                                             
1 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, ”Riktlinjer” s.10. 



 

 

● upprätthålla trivselregler 
● aktivt arbeta med likabehandlingsplanen 
● skapa delaktighet och inflytande för elever och deras vårdnadshavare i elevhälsoarbetet 
● all personal har anmälningsplikt till socialtjänsten vid misstanke om att någon elev far illa 

 

Uppdragsbeskrivningar 

Arbetslagets uppdrag 
Arbetslaget har som uppdrag att: 

● ha en kontinuerlig dialog om eleverna och tillsammans arbeta fram lösningar på 
svårigheter i elevgrupperna 

● vara delaktiga i planering och genomförande av främjande och förebyggande insatser2 
● kontinuerligt diskutera och utvärdera elevers anpassningar 

 

Elevhälsogruppens (EHG) uppdrag 

Elevhälsogruppen består av rektor, specialpedagog, skolsköterska, kurator och SYV.  
Gruppen har som uppdrag att arbeta fram och planera för: 

- rutiner och planer för det övergripande främjande och förebyggande arbetet 
- gemensamma rutiner och ett likvärdigt elevhälsoarbete över alla utbildningar 
- ev. bjuda in externa föreläsare som rimmar med de social målen i läroplanen och de 

nationella programmens ”trappor”. 
- sammanträder med ledningsgruppen 1g/termin 

Elevhälsoteamens sammansättning3 
Elevhälsoteamen är tvärprofessionella arbetsgrupper som leds av biträdande rektor och består 
av; 

Biträdande rektor; sammankallande, samtalsledare och formellt ansvarig vid EHT-möten. 
Arbetar med systematisk uppföljning av elevers närvaro och meddelar status månatligen vid EHT 
möte, arbetslagens elevhälsoarbete och tar emot ärenden till EHT (på såväl grupp- som 
individnivå). Ansvarar för att minnesanteckningar skrivs på alla EHT-möten i de fall där ärende 
skapas i Asynja.  

                                                             
2 Förebyggande arbete utgår ifrån identifierade riskfaktorer (så som t ex stress) och insatser görs för att se till att 
riskfaktorerna inte ska leda till hinder i utbildningen för eleverna. 
Främjande arbete utgår ifrån identifierade friskfaktorer hos ungdomarna och insatser görs för att bibehålla dessa. 
3 Se bilaga 1 för kontaktuppgifter 



 

 

Elevcoach; coachande arbete för enskilda elever och grupper genom coachsamtal samt arbete i 
grupper på yrkesförberedande program och IM. 
 
Kurator; stödjande psykosocialt arbete för enskilda elever och grupper genom stödsamtal, 
arbete i grupper och handledning till personalen. Samverkar med andra aktörer så som BUP, 
socialtjänst, polis m fl.    

Skolsköterska; erbjuder alla elever hälsosamtal och arbetar med hälsofrämjande arbete även på 
grupp och organisationsnivå. Arbetar konsultativt mot personal, samverkar med skolläkare och 
följer på uppdrag av biträdande rektor upp elever med hög frånvaro. Remitterar elever till och 
samverkar med externa vårdaktörer. 

Skolläkare: deltar i särskilda ärenden på uppdrag av biträdande rektor i samråd med skolsköterskan. 
 
Skolpsykolog; deltar regelbundet i elevhälsoteamen, konsulterar skolpersonal, elever och 
föräldrar, gör på uppdrag av rektor psykologutredningar med skolrelaterad frågeställning. 

Specialpedagog; arbetar med att förebygga, identifiera och undanröja hinder för elevers 
utveckling och lärande. Arbetar med att tillsammans med andra pedagoger skapa strukturer och 
strategier för elever i en inkluderande lärmiljö.  Genomför tillsammans med undervisande 
lärare/mentor pedagogiska kartläggningar, handleder pedagoger i extra anpassningar och särskilt 
stöd. 

SYV; ger elever vägledning gällande kursval, studieval och yrkesval.  

Elevhälsoteamets (EHT) uppdrag 
Elevhälsoteamets uppdrag är att:  

• samarbeta tvärvetenskapligt och analytiskt i elevhälsoarbetet 
• vara en stödfunktion till arbetslagen, mentorer och enskilda pedagoger 
• tillsammans med arbetslagen stödja elevers utveckling mot utbildningens mål 
• tillsammans med arbetslagen och andra aktörer t e x, vårdnadshavare, BUP, 

socialtjänsten och sjukvården verka för att öka elevernas friskfaktorer 
• tillsammans med arbetslagen kartlägga, utreda, följa upp och utvärdera att elevernas 

behov blir tillgodosedda 
• tillsammans med arbetslagen aktivt medverka i arbetet kring elevers arbetsmiljö 

• tillsammans med skolans ledningsgrupp ingår kurator och skolsköterska i skolans 
krisgrupp 

• elevhälsoteamen träffas under ett antal tillfällen under läsåret för att följa upp hur 
elevhälsoarbetet utvecklas  

• elevhälsoteamet följer månatligen upp elevers närvaro 



 

 

Mentors uppdrag 
Mentorn har som uppdrag att: 

● Intervjua årskurs 1 elever, samt elever som börjar senare utifrån särskild intervjumall. 
Återkoppla intervjuresultat av relevans till berörd person i Elevhälsogruppen (extra 
anpassning eller annat stöd) 

● skapa goda relationer med gruppen, inom gruppen och med eleverna.  
● skapa förutsättningar för delaktighet och elevinflytande 
● följa upp elevers närvaro och studiesituation, kommunicera med elev och 

vårdnadshavare samt undervisande lärare 
● i arbetslaget och till undervisande lärare informera om elever som har behov av någon 

form av extra anpassningar eller stöd i undervisningen 
● månatligen stämma av med specialpedagog, kurator eller skolsköterska kring 

elevgruppen i förebyggande och främjande syfte4  
● vid oro för elev eller elevgrupp anmäla till sin biträdande rektor, som avgör om ärendet 

ska tas upp i Elevhälsoteamet. 
● på uppdrag av rektor/biträdande rektorer genomföra pedagogiska kartläggningar i 

samråd med specialpedagog 
 

Undervisande lärares uppdrag 
● göra extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen (se bilaga 2 för 

rutiner för extra anpassning) 
● skyndsamt meddela mentor när elev(er) riskerar att inte uppnå kursens mål och/eller vid 

oro kring elevers fysiska och psykiska hälsa 
Rutiner  

Arbetsgång för elevhälsoärenden 
 

Handling Dokumentation 
Steg 1  
Undervisande lärare identifierar svårighet i 
elevs, eller elevers, skolsituation och 
genomför anpassningar i undervisningen i 
samråd med elev (samt vid behov 
specialpedagog). Elevens/elevernas mentor 
meddelas om situationen (se bilaga 2). 
 

 
Läraren för tjänsteanteckningar om 
anpassningarna samt meddelar mentor om 
att anpassningar görs. 
 
 
 
 

                                                             
4 gäller åk 1-2 gymnasiekolansnationella program 



 

 

Mentor samtalar med eleven och informerar 
vårdnadshavare för omyndig elev (på 
individnivå) samt meddelar samtliga 
undervisande lärare och specialpedagog om 
anpassning. Använd checklista för 
extraanpassning (se bilaga 3). 
 
Personal uppmärksammar att en elev verkar 
lida av psykisk ohälsa (t ex. stress eller 
ängslan/ångest) eller har 
beteendeförändringar som ger upphov till 
oro och kontaktar kurator5  
 
Personal uppmärksammar att en elev lider 
av medicinska besvär (t ex allergier, diabetes 
eller epilepsi) och meddelar skolsköterska6 

Mentor för minnesanteckningar kring vilka 
som informerats, när samt om vad och fyller 
i checklista. 
 
 
 
 
 

Steg 2 
Om svårigheter eller problem kvarstår 
samråder mentor med 
arbetslaget/undervisande lärare om 
lämpliga åtgärder. EHT-personal kan 
konsluteras. Vårdnadshavare bör kallas till 
möte på skolan där mentor, elev, biträdande 
rektor och annan berörd EHT-personal 
deltar. 
 
Mentor följer regelbundet upp arbetet kring 
elev(er) med berörd personal. 
 
 
 

 
Mentor för minnesanteckningar. 

EHT arbetsgång 
Handling Dokumentation 
Steg 3 
Om vidtagna åtgärder inte ger resultat gör 
mentor en anmälan till biträdande rektor7 
som inleder ett elevhälsoärende. 
 
 

 
I ärenden rörande måluppfyllelse för enskild 
elev fyller mentor i blanketten: Anmälan 
Särskilt stöd (finns på It’s Learning och lämnar 
till biträdande rektor). Handlar ärendet om en 

                                                             
5 Kuratorn avgör om ärendet bör anmälas till EHT – i så fall går mentor direkt vidare till steg 3. 
6 Skolsköterskan avgör om ärendet bör anmälas till EHT – i så fall går mentor direkt vidare till steg 3 
7 OBS! Detta är lagstadgat. 



 

 

I ärenden som rör måluppfyllelse för enskild 
elev meddelar mentor eleven och ev. 
vårdnadshavare. 

grupp eller oro kring elevs mående mailas 
ärendet till biträdande rektor.  
 
Mentor gör tjänsteanteckning. 

Steg 4 
Rutiner vid inkommen anmälan:  
Mentor föredrar ärendet hos EHT efter 
kallelse från biträdande rektor till mötet. 
 
Ärendet diskuteras och lämpliga åtgärder 
beslutas (vem/vad/hur/när). 
 
Biträdande rektor klargör hur ärendet ska 
följas upp och hur återkoppling till ska ske. 
Biträdande rektor fattar beslut om 
pedagogisk- eller socialkartläggning ska 
genomföras. 
Mentor får tid för uppföljning med EHT. 

 
Biträdande rektor upprättar elevärende i 
Asynja i elevakten. 
 
EHT-personal dokumenterar fortlöpande i 
elevakten under tjänsteanteckning för att all 
elevhälsopersonal ska ha insyn i ärendet. 
 
Mentor för minnesanteckningar kring vad 
som ska föras vidare till berörda aktörer. 

Steg 5 
Mentor informerar arbetslaget och 
undervisande lärare om de åtgärder som 
beslutats vid mötet med EHT. 
 
I det fall biträdande rektor beslutat om att 
pedagogisk- eller socialkartläggning ska 
göras genomförs sådan. 

 
Samtliga aktörer för minnesanteckningar.  
 
 
 
Mentor genomför pedagogisk kartläggning i 
samverkan med elev, undervisande lärare, 
ev. vårdnadshavare samt specialpedagog . 
Mall för kartläggningar finns på It´s Learning. 
Socialkartläggning görs av kurator. 

Steg 6 
EHT har uppföljning med mentor. 
 
Beslut fattas om avslut eller ev. nya åtgärder 
(Se steg 4-5). I det fall biträdande rektor 
beslutat om åtgärdsprogram upprättas ett 
sådant (mall finns på It’s Learning). 
 
Mentor följer upp med arbetslaget och 
undervisande lärare. 

EHT dokumenterar i Asynja. 
 
Mentor upprättar ev. åtgärdsprogram på 
särskild blankett (finns på It’s Learning) med 
stöd av specialpedagog samt i samverkan 
med elev och ev. vårdnadshavare. 
 
Biträdande rektor meddelar skolassistent att 
ÅP upprättats och för in Procapita med 
tidsangivelser. 

Rutiner vid frånvaro 

Rutiner vid ogiltig frånvaro (hel lektion eller mer): 
 



 

 

Handling Dokumentation 
Steg 1 – vid första tillfället 
Elevens mentor kontaktar vårdnadshavare, 
samma vecka, per telefon, för att informera 
och fråga vilken orsak som ligger bakom 
frånvaron.  

 
Mentorn för tjänsteanteckning. 

Steg 2 - Vid upprepad ogiltig frånvaro8 
Mentor kallar vårdnadshavare och elev till 
möte. Information kring rapportering till CSN 
ges9. 

 
Mentor dokumenterar samtalet (fakta, 
orsak, åtgärder för elev, vårdnadshavare och 
skola). Kopia lämnas till biträdande rektor. 

Steg 3 - Vid fortsatt ogiltig frånvaro 
 
Biträdande rektor rapporter elevens 
frånvaro till CSN10 som fattar beslut kring 
studiestöd. 
 
Ärendet tas upp i EHT, mentor närvarar. 
Biträdande rektor beslutar om kartläggning 
ska genomföras.  
 
Biträdande rektor kallar till elevstödjande 
konferens. (elev, vårdnadshavare, mentor, 
kurator/skolsköterska/SYV) 

 
 
Biträdande rektor öppnar en elevakt i Asynja 
och journalför att eleven rapporterats till 
CSN. 
 
Mötesanteckningar förs in i elevakten. 
Biträdande rektor dokumenterar och 
utvärderar ev. åtgärder och anpassningar i 
Asynja.11 
Biträdande rektor ansvarar för att 
anteckningar förs i elevakten i Asynja. 
 

Steg 4 – Vid fortsatt oro 
Biträdande rektor kallar till nätverksmöte. 
Samma deltagare som på den elevstödjande 
konferensen plus ev. 
socialsekreterare/psykolog och/eller annan 
lämplig person. 
 

 
Rektor (ev. biträdande rektor) dokumenterar 
i elevakten. 
 
Ev. orosanmälan till socialförvaltningen. 

 

  

                                                             
8 totalt minst 3h som eleven samlat på sig vid ett par olika tillfällen under en 30-dagars period. Gäller ej elever i 
gymnasiesärskolan då annan ersättning utgår till dessa elever. 
9 Gäller ej elever i gymnasiesärskolan 
10 För CSNs riktlinjer se: http://www.csn.se/partner/regler-rutiner/skolkrapportering/1.3747  
11 För kartläggningar gäller samma som vid steg 5, arbetsgång för elevhälsoärenden. 
 

http://www.csn.se/partner/regler-rutiner/skolkrapportering/1.3747


 

 

Rutiner vid anmäld frånvaro: 
 

Handling Dokumentation 
Steg 1  
Biträdande rektor och mentor följer 
månadsvis upp närvaron. 
 

 

Steg 2 
Vid upprepad sjukfrånvaro kontaktar mentor 
vårdnadshavare eller myndig elev och 
efterfrågar orsak till frånvaron och efter 
konsultation med skolsköterska begärs ev. 
ett läkarintyg in. 

 
Mentor för tjänsteanteckningar 

Steg 3 
Vid fortsatt oro anmäler mentor ärendet till 
EHT via biträdande rektor. 
 
Mentor föredrar ärendet i EHT där ärendet 
diskuteras och ev. åtgärder föreslås. 
 
Mentor följer upp med de undervisande 
lärare som eventuellt berörs av 
informationen. 
 
I en del fall kan frekvent anmäld frånvaro 
meddelas CSN som beslutar om studiestöd12. 
Detta avgörs i så fall av biträdande rektor 
och meddelas elev samt ev. vårdnadshavare. 

 
Biträdande rektor öppnar en elevakt i 
Asynja. 
 
Anteckningar görs i elevakten. 

 

  

                                                             
12 Gäller ej elever i gymnasiesärskolan. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Kontaktuppgifter 
 

Biträdande rektor BF, EK & SA:  
Mattias Carlsson, rum 263 
0732-311391 
Mattias.carlsson@helsingborg.se 
 
Biträdande rektor Gymnasiesärskolan:  
Karin Ullstad, rum 501 
0733-443075 
Karin.ullstad@helsingborg.se  
 
Biträdande rektor HA, IM & IN:  
Jerker Modéer, rum 852 
0733-803625 
Jerker.modeer@helsingborg.se  
 
Biträdande rektor NA, NIU & RIG:  
Lennart Eklund, rum 159 
0705-398703 
Lennart.eklund@helsingborg.se  
 
Elevcoach:  
Anders Santesson, rum 104 
0732-311565 
Anders.santesson@helsingborg.se  
 
Kurator:  
Jenny Wall, rum 105 
0732-311879 
Jenny.wall@helsingborg.se  
 
Rektor:  
Ulf Sandgren, rum 107 
0729-747889 
Ulf.sandgren@helsingborg.se  
 
 

mailto:Mattias.carlsson@helsingborg.se
mailto:Karin.ullstad@helsingborg.se
mailto:Jerker.modeer@helsingborg.se
mailto:Lennart.eklund@helsingborg.se
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mailto:Ulf.sandgren@helsingborg.se


 

 

Skolläkare:  
 
 
Skolpsykolog:  
Sam Al-Obaidy 
073-2311366 
Sam.al-obaidy@helsingborg.se  
 
Skolsköterska:  
Christina Cronkvist, rum 402 
Christina.cronkvist@helsingborg.se  
 
Specialpedagog:  
Linn Rix, rum 163  
072-3733577 
Linn.rix@helsingborg.se  
 
SYV Gymnasiesärskolan:  
Ingrid Krantz 
042-106421 
Ingrid.krantz@helsingborg.se  
 
SYV IM & gymnasieskolan:  
Rosita Andersson, rum 111 
0729-747891 
Rosita.andersson@helsingborg.se 
 
SYV IM-språk:  
Lena Lindberg 
0732-083442 
lena.lindberg@helsingborg.se   

mailto:Sam.al-obaidy@helsingborg.se
mailto:Christina.cronkvist@helsingborg.se
mailto:Linn.rix@helsingborg.se
mailto:Ingrid.krantz@helsingborg.se
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Bilaga 2: Extra anpassning och särskilt stöd 

Extra anpassning 
 
Undervisande lärare ska skyndsamt ge stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den 
ordinarie undervisningen om det framkommer att en elev riskerar att inte utvecklas i riktning 
mot kunskapsmålen i läroplanen eller mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i enskild 
kurs.  
 
”Om skolan sett över organisationen runt eleven och märker att det inte räcker ska extra anpassningar 
göras. Det är mindre stödinsatser som oftast kan ske inom ramarna för den vanliga undervisningen” 
(Elever har rätt till stöd, Skolverket). 
 
Skolan behöver inte fatta något formellt beslut för att sätta in dessa extra anpassningar. Det är 
viktigt att undervisande lärare samarbetar med eleven och mentorn kring de extra 
anpassningarna. Mentor ansvarar för att informera undervisande lärare samt specialpedagog om 
en elevs behov av extra anpassningar. 
 
Vid införandet av extra anpassningar ska läraren i dialog med eleven samtala kring var, när och 
hur elevens svårigheter uppstår och utifrån det välja anpassningar som möter elevens behov.  
 
Om en elev efter en tid med denna stödinsats fortfarande inte utvecklas i riktning mot 
kunskapsmålen i läroplanen eller mot de kunskapskrav som minst ska uppnås är det viktigt att de 
extra anpassningarna intensifieras och anpassas ytterligare utifrån elevens behov samt att de 
utvärderas. 
 
Är stödinsatsen trots detta inte tillräcklig gör mentor en anmälan av elevens eventuella behov av 
särskilt stöd till rektor/biträdande rektor (se Rutiner - Arbetsgång för elevhälsoärenden, steg1-2).  

Exempel på extra anpassningar:  
• Stöd i studieteknik 

• Stöd att sätta igång arbetet  

• Alternativa sätt att bedöma elevens kunskaper 

• Tydligare instruktioner, muntligt och skriftligt 

• Extra färdighetsträning 

• Utökad tid i provsituationer 

• Alternativa digitala hjälpmedel och programvaror (stavning-, läsningsprogram) 



 

 

• Behovsanpassade läromedel  

• Täta avstämningar med eleven under arbetets gång 

• Strukturera och planera skoluppgifterna  

• Hjälp att förstå texter 

• Anpassa lektioner och uppgifter 

• Anpassa undervisningsmiljön 

• Beakta undantagsbestämmelsen (även kallad pys-paragrafen) 

• Enstaka specialpedagogiska insatser under begränsad tid 

 

Särskilt stöd  
 
Skollagen (SFS, 2010:800) beskriver hur skolan ska agera då bedömning görs att eleven inte kommer att 
nå kunskapskraven trots extra anpassningar. Lagen reglerar rektors yttersta ansvar att utreda behov av 
särskilt stöd13. 
 
Särskilt stöd handlar, till skillnad från stöd i form av extra anpassningar, om insatser av mer 
ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare och övrig skolpersonal 
inom ramen för den ordinarie undervisningen.  
 
Särskilt stöd beslutas av rektor/biträdande rektor, utifrån en kartläggning, som sedan beslutar 
om åtgärdsprogram ska upprättas (se Rutiner – Arbetsgång för elevhälsoärenden steg 3). Särskilt 
stöd ska ges inom elevgruppen som eleven tillhör så långt det är möjligt.  
 

Exempel  på särskilt stöd:  
• Regelbundna specialpedagogiska insatser i ett eller flera ämne under en längre tid 

• Enskild undervisning 

• Anpassad studiegång inom de obligatoriska skolformerna 

• Reducerat program i gymnasieskolan  

                                                             
13 Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, uppgifter från 
lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att 
det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, trots att stöd 
har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, ska detta 
anmälas till rektorn. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte 
skulle vara tillräckliga. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet 
av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska 
ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om en utredning visar att en elev är i behov 
av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd (SFS, 2010:800). 



 

 

• Reducering av det nationella programmet i gymnasiesärskolan 

• Studiehandledning på modersmålet 

• Tillgång till elevassistent  

Åtgärdsprogram 
Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. I åtgärdsprogrammet ska 
behovet av särskilt stöd, hur det ska tillgodoses och vem som är ansvarig för åtgärden framgå. I 
programmet ska det också framgå när åtgärderna ska följas upp, utvärderas samt vem som är 
ansvarig för uppföljning respektive utvärdering. (se Rutiner – Arbetsgång för elevhälsoärenden 
steg 6) 
  
Då rektor utifrån utredning fattat beslut om utarbetande av åtgärdsprogram ansvarar mentor 
tillsammans med elevhälsan. Blankett Beslut om åtgärdsprogram för elev i behov av särskilt stöd, 
enligt Skollag. 3 Kap. 9 §, (finns på It’s Learning).  
 
Elev och vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utarbetandet av åtgärdsprogram. 
Åtgärdsprogram kan utarbetas även om elev och/eller vårdnadshavare frånsäger sig möjligheten 
att delta. Vårdnadshavare skall dock alltid skyndsamt delges åtgärdsprogrammet i skriftlig form 
då detta kan överklagas. Rutiner för överklagan beskrivs i åtgärdsprogrammet.  
 
I åtgärdsprogrammet ska inte medicinska diagnoser eller tillstånd framgå. Hänvisning till 
underliggande utredningar är dock möjlig om sådana utredningar finns och eleven och 
vårdnadshavare ger sitt medgivande. 
 
 

  

 

 

  



 

 

Bilaga 3: Checklista för extra anpassningar 

  
Elev  Medskribent:  
Personnr:    
Klass:  Startdatum:  
Mentor:  Slutdatum:  

 

Markera de extra anpassningar eleven ska erbjudas för att kunna utveckla nedanstående förmågor – 
expanderande textrutor  

1. Kunna ta in och använda information   
 Stöd att hålla fokus/kontrollera impulser vid genomgång  

 Ge individuella instruktioner/förklaringar 

 Ge färre antal instruktioner        ☐ ge instruktioner steg för steg ☐ 

 Använda bildstöd 

 

Lektionsanteckningar;  

☐ ge anteckningar i förväg    ☐ påminna eleven att själv fotografera av tavla  

☐ ge anteckningar i efterhand   ☐ annat sätt:    

  Låta eleven berätta/repetera vad/hur den ska göra  

  Ge stöd att utveckla förkunskaper inom ämnet  

          Övrigt:  

 

2 Kunna planera, organisera och genomföra arbetet 

  Extra tid  

  Ge tydliga uppgifter med tydlig början och slut t ex avbockningsbara.  

  
Använda visuella strukturstöd  

☐ skriftliga instruktioner ☐ lathundar  

  Erbjuda strategier för att kunna fokusera lättare  



 

 

☐ musik i hörlurar ☐ korta pauser under lektion  

 

 

3 Kunna fråga, samtala, resonera och dra slutsatser  

 Öva samtalsteknik i mindre sammanhang ☐ pararbete ☐ grupparbete ☐enskilt med lärare  

  Ge stöd att hantera samtalssituationer ☐ bilder ☐ stödord/text  

  Övrigt:  

 

4 Kunna berätta, redogöra, beskriva och utvärdera  
 

  
Struktur/modell som stöd för minnet när man ska berätta/redogöra ex. ☐ tankekarta ☐lappar 
☐strukturstöd  

  Öva på att berätta/redovisa i mindre grupp för personer som eleven är trygg med  

  Konkret och tydlig information/instuderingsfrågor om vad som ska redovisas/kommer på prov 

  Övrigt: Klicka här för att ange text  

 

5 Kunna läsa, skriva och dokumentera  
 

 
Tillgång till lyssnande läsning ( t ex möjlighet att lyssna på instruktioner, provfrågor, texter som 
används i undervisningen, ILT) 

  Hjälp att hålla en röd tråd i skrivandet via tankekarta 

 Avgränsa texten som eleven ska läsa eller skriva  

 Övrigt: Klicka här för att ange text.  

 

  



 

 

6 Övriga extra anpassningar  
 

  Uppmärksamma och benämna positivt beteende extra mycket till elev 

  Särskilda rutiner för information kring skolarbetet mellan skolan-hemmet  

  
Förebygga ”kritiska” situationer ☐ gå till matsalen en stund före ☐ byta om liten stund före/efter de 
andra ☐ personal finnas i närheten  

  Hitta strategier för att t ex kunna behålla koncentrationen eller för att undvika konflikter  

  Extra tydliga rutiner och regler t ex alla lärare introducerar och avslutar lektioner likartat  

  Individuellt schema för ☐ arbetsuppgifter ☐ hela dagen ☐ annat sätt  

  Lathund/rutiner för att hålla ordning och skapa fungerande strategier för studieteknik  

  Inför övergångar; påminna/ge konkret förslag på vad eleven ska göra  

  Specialpedagogisk verksamhet någon/några lektioner per vecka under några månader.  

  Övrigt:  

 
Samverkat med/informerat till ☐ elev ☐vårdnadshavare ☐ elevhälsa ☐ skolledare  

Spara dokumentet i klassens mapp på Fronter/Extra anpassningar.  
Döp dokumentet till: förnamn efternamn XXXXXX (sex första siffrorna i personnumret) 

 

  



 

 

Utvärdering- Hur har de extra anpassningarna fungerat?   Datum:  

Deltagare: 
 
Har ovanstående extra anpassning/-ar givit förväntad effekt? 
Om inte, varför? 
Vad skulle vi kunna göra annorlunda? 
Vad blir nästa steg? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Spara dokumentet i klassens mapp på It’s Learning/Extra anpassningar. 

 

Döp dokumentet till: förnamn efternamn XXXXXX (sex första siffrorna i personnumret) 

 

  



 

 

Bilaga 4: Skolverkets modell för arbete med stödinsatser 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetet med 

åtgärdsprogrammet 

genomförs, följs upp och 

utvärderas  

Nytt åtgärdsprogram 

utarbetas. 

Personalen uppmärksammar att en 

elev riskerar att inte utvecklas i 

riktning mot kunskapsmålen i 

läroplanen eller mot att nå de 

kunskapskrav som minst ska 

uppnås. 

Elevens behov av stöd 

tillgodoses genom extra 

anpassningar. 

Åtgärdsprogrammet 

avslutas. 

En utredning av elevens 

eventuella behov av särskilt 

stöd görs. 

 

Arbetet med 

åtgärdsprogrammet 

genomförs, följs upp och 

utvärderas. 

Stödet är inte tillräckligt. En 

utredning av elevens 

eventuella behov av särskilt 

stöd behövs  
Utredningen visar att eleven 

är i behov av särskilt stöd. 

Åtgärdsprogram utarbetas. 

Eleven ges extra 
anpassningar, eller den 
ledning och stimulans som 
alla elever ska få i den 
ordinarie undervisningen. 
 
 
 
 

 

Eleven ges den ledning 

och stimulans som alla 

elever ska få i den 

ordinarie undervisningen. 



 

 

Källa: Skolverket (2014). Stödinsatser i utbildningen- om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. Tillgänglig: 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3362 [2015-01-13]. 

 

Bilaga 5: Styrdokument och dokument som kompletterar elevhälsoplanen 
 

Styrdokument 

Elevhälsoplanen tar sin utgångspunkt i följande styrdokument och bestämmelser: 

● Barnkonventionen 
http://unicef.se/barnkonventionen 
 

● Skollagen 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-
2010800_sfs-2010-800/ 
 

● Socialtjänstlagen 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453/ 
 

● Hälso- och sjukvårdslagen 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--
och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/ 

 

Dokument som kompletterar elevhälsoplanen 

● Drogpolicy  

 Denna finns på Insikten. 
● Likabehandlingsplan 

Denna finns på It’s Learning xxxx 

● Krisplan  
Detta dokument finns på It’s Learning xxxx  

● Pedagogisk kartläggning 
Detta dokument finns på It’s Learning xxxx 

● Stratsys - Styrkort 
 Denna finns på Insikten. 

● Särskilt stöd 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=3362
http://unicef.se/barnkonventionen
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/


 

 

Dessa dokument finns på It´s Learning xxxx 
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