
Arbetsplan för elevhälsoarbetet 

I Litsområdet fokuserar vi på friskfaktorer, och 
elevhälsoarbetet finns i skolans lärmiljö som 
helhet.  

Vi har tilltro till alla elevers förmåga att lära sig, 
utvecklas och nå utbildningens mål. 

2014-09-25 

   Treälven/Häggenås/Bringåsen    

   



Målsättning 
• Alla skall känna sig välkomna till Bringåsen/Häggenås/
Treälven och alla, elever och personal, ska trivas i skolan 

• Alla elevers personliga och sociala utveckling ska 
stödjas ur ett hälsofrämjande perspektiv och alla elever 
ska nå uppsatta mål. 

 

 Ansvar 
Ansvaret för elevhälsoarbetet är hos den personal som 
dagligen arbetar närmast eleverna – läraren/mentorn 
och arbetslaget. Mentor/klasslärare har huvudansvaret. 
Föräldrarna är den främsta samarbetspartnern. 

   Rektor har det yttersta ansvaret och skall stödja och 
följa upp elevhälsoarbetet i arbetslaget. Rektor ansvarar 
för prioritering av stödinsatser, fortbildning och planering 
som har betydelse för att vi skall uppnå målen.  

   Elevhälsoteamet består av skolledning, skolsköterska, 
kurator, psykolog och specialpedagog.  Skolläkare, 
studie- och yrkesvägledare samt konsult från socialtjänst 
tillkallas vid behov. Elevhälsoteamet ska bidra till att höja 
personalens  kompetens i elevhälsofrågor samt fungera 
stödjande för personal och föräldrar i elevhälsoärenden.  

        

                                                          

Hälsofrämjande & förebyggande 
arbete 
 
• Värdegrundsarbete i alla klasser och grupper samt 
över hela området F-9 

• Kamratstödjande verksamhet med trygghetsgrupper 

• Arbetsgång vid förberedande EHT – en strukturerad 
arbetslagskonferens där uppföljning av pågående 
ärenden och nya ärenden tas upp 

• Kontakt med socialtjänsten – konsultationstillfällen 

• Hälsosamtal 

• ANDT – Alkohol, narkotika, droger och tobak 

• Sex- och samlevnad 

 

Organisation 
 
Arbetslagen träffas varje vecka. Här sker den 
huvudsakliga planeringen av elevhälsoarbetet.              
Arbetslaget informerar rektor och berörda personer 
om åtgärder som planeras eller har vidtagits.  

 

 

Elevhälsoteam - EHT 
Teamet träffas varannan torsdag eftermiddag under 
ett 3-timmarspass.   

1.a timmen: Teamets egen timme, reflektion över 
pågående ärenden, övergripande frågor m.m 

2.a timmen: Konsultationstid, där ärenden som går 
vidare från förberedande EHT tas upp. Bokas via 
rektor Annika Widén. 

3.e timmen: Reflektionstid för teamet och fördelning 
av uppgifter. 

 

 

Elevhälsomöte - EHM 
När tidigare insatser ej varit tillräckliga är det rektors 
ansvar att kalla till EHM. 

I elevhälsomötet skall som ledamöter ingå 

     1. rektor 

     2. företrädare för elevhälsan 

     3. berörd mentor och annan berörd personal.  

Rektor beslutar om den närmare sammansättningen 
av EHM. Vårdnadshavare och elev kan närvara. 



Arbetsgången för 
elevhälsoarbetet i arbetslaget 

2. Nuläge 
Var är vi just nu ?  

Vad har vi för frågor, 
funderingar, möjligheter? 

Tidigare insatser? 

4. 
Arbetsfördelning 

 Hur gör vi ? 
Vem gör vad ? 
När utvärdera ? 

       5. Utvärdering/ 
         reflektion/
pedagogiskt lärande 
Hur har det gått? Vad kan  

vi lära oss av arbetet?   
Avslut, ny metod eller 

vidare till EHT? 

 

1. Upptäckt 
Någon ser, hör 

eller känner 
något som oroar 

3. Metod 
Vad får vi för idéer? Vad 

kan var & en tillföra?  
Extra anpassningar? 

Kartläggning? 

Arbete med extra anpassningar: 
- anpassningar av de olika lärmiljöerna ska inledas omgående och 
dokumenteras i elevens IUP 
- informera och samverka med vårdnadshavare och elev om behovet 
av extra anpassningar 
- specialpedagog ska informeras och vid behov involveras 



Från landsbygd och tätort 

i lek och allvar 

med blicken mot omvärlden 

kunskapar vi. 

Olikhet ger styrka. 

 

Elevhälsans personal i skolområdet: 
Skolsköterska: Lena Wessen   
063 - 14 48 53, 0730 - 91 47 72, lena.wessen@zonline.se 
 
Kurator: Rita Knuting                  
070 - 539 02 58, rita.knuting@zonline.se 
 
Specialpedagog: Solweig Nordin   
076 - 814 62 30, solweig.nordin@zonline.se 
 
Skolpsykolog: Niklas Fröst    
070 - 657 71 74, niklas.frost@zonline.se 
       
Skolläkare: Yvonne Eklund  (kontakt bokas genom skolsköterska)          

  
 
Specialpedagoger: 
Häggenås/Bringåsen: Cecilia Ringfelter   
070 - 254 10 04, cecilia.ringfelter@zonline.se 
 
Treälven: Eva Eriksson   
070 - 343 38 35, eva.eriksson@zonline.se 
 
Rektorer: 
Treälven 4-9/Häggenås, Annika Widén  
072 - 523 01 57, annika.widen@zonline.se 
 
Treälven F-3/Bringåsen, Anders Sjöqvist   
070 - 191 71 98, anders.skoldqvist@zonline.se   

  

   


