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ELEVHÄLSOARBETET PÅ LAPPLANDS GYMNASIUM 
ÄR ALLAS ANSVAR 
 
Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser 
och ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. 
(2 kap. skollagen (2010:800) 25–28 §§) 
Elevhälsans arbete ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande och alla elever erbjuds 
ett hälsobesök i gymnasieskolan. 
Elevhälsans personal samverkar med varandra, inom skolan, men även vid behov med 
kompetens utanför skolan. 
Elevhälsans uppdrag 
Det ingår i elevhälsans generellt riktade arbete att 

 främja elevers lärande, utveckling och hälsa 

 förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter 

 bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa. 

Det ingår i elevhälsans individuellt riktade arbete att 

 bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt 

enligt utbildningens mål 

 undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa 

 uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem 

 uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa 

 bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd. 

Insatserna kan vara på organisations‐, grupp eller individnivå. 

 
ELEVHÄLSOTEAMET PÅ LAPPLANDS GYMNASIUM 
Teamet består av rektorer, specialpedagoger, skolsköterska och skolkurator. Vi samarbetar 
med studie‐ och yrkesvägledarna. 
Teamet har tillgång till skolläkare, skolpsykolog samt specialpedagoger med 
specialkompetens via kommunens centrala elevhälsa. 

 
NÄR DET FUNGERAR 
När studierna fungerar och de vuxna på skolan har tilltro till att eleven mår bra, händer inget 
som involverar elevhälsoteamet som då arbetar främjande och förebyggande. 
Alla elever i årskurs 1 erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan – en särskild arbetsform 
med både hälsoövervakande och hälsofrämjande funktioner. Eleven får en möjlighet att 
samtala om sin hälsa och skolsituation med en professionell neutral vuxen. Medicinsk 
vägledning ges till elever vid behov. 
 

NÄR DET INTE FUNGERAR 
Elev som får problem uppmanas att vända sig till mentorn, skolsköterskan, skolkuratorn eller 
annan vuxen eleven har förtroende för. Detsamma gäller vårdnadshavare. 
Mentor, undervisande lärare eller annan elev/vuxen ser ibland tecken som väcker oro. Det 
kan till exempel vara studiesvårigheter, frånvaro, förändrat beteende eller social interaktion. 



Vid något av ovanstående scenarion vänder sig den som oroas till elevhälsoteamet genom 
att boka en tid vid ”En väg in”, vårt forum för dialog gällande olika behov av 
anpassningar/särskilt stöd. 
Vid misstanke om kränkning eller diskriminering sker utredning omgående av den som fått 
kännedom om det inträffade. Skolkurator kan vara behjälplig med utredningen (se plan mot 
diskriminering och kränkande behandling). 
 

EN VÄG IN 
Här kan skolpersonal eller någon ur elevhälsoteamet lyfta ärenden. Den i elevhälsoteamet 
med bäst lämpad kompetens blir samarbetspartner i ärendet som behandlas utifrån 
organisations‐, grupp‐ och individnivå. Elev/elever och vuxna som berörs involveras 
omgående i arbetet som kan bestå av rådgivning, handledning eller utredning med därpå 
följande insatser. 
 

UPPFÖLJNINGAR 
Den i teamet som utsetts till samarbetspartner ansvarar för uppföljningar av ”sina” ärenden. 
I de fall en fungerande kommunikation finns med elever och vårdnadshavare fortsätter 
insatsen enligt den ansvarige professionens bedömning. 
Om eleven inte samarbetar med elevhälsoteamet för att förbättra studiesituationen eller om 
det inte har gått att kommunicera med vårdnadshavarna på önskvärt sätt utvärderas elevens 
möjligheter och vilja att fortsätta sina gymnasiestudier. 
 

SAMARBETE OCH SAMVERKAN 
Vid utskrivning av elev med ålder upp till 20 år samverkar Välkommaskolan med kommunens 
aktivitetsansvar. 
Skolan samarbetar även med andra myndigheter enligt lagens krav. För elever där vi hyser 
oro gör vi anmälningar till socialtjänsten. 
Vidare har vi skyndsam informationsplikt till polismyndigheten när vi får vetskap om sådant 
som både kräver och är lämpligt att överlämna till myndigheten. 
I övrigt samarbetar vi med kommun, region med flera 
 

Förebygga är bättre än ”att ta hand om” (A. Antonovsky) 

 

FÖREBYGG OHÄLSA PÅ EGEN HAND 
Dina levnadsvanor som till exempel sömn, kost, fysisk aktivitet och sociala relationer 
påverkar din 
hälsa och dina studier. 
Några tips till dig som elev: 
Planera dina studier. Ta hjälp av personalens omfattande erfarenhet av studieteknik. 
Använd lektionerna och, om schemat tillåter, tiden däremellan till att aktivt arbeta med dina 
uppgifter. 
Följ kursplaneringen och lämna in dina arbeten vid inlämningsdatum. Kom ihåg att dina 
lärare sällan kräver ett fullständigt färdigt arbete vid inlämning. De vill genom formativ 
bedömning ge dig möjlighet att förbättra ditt arbete och vid återkommande tillfällen visa 
dina förmågor och den utveckling du gör. 
Begär hjälp i tid. Både på lektionstid där du kan fråga läraren och ifall du behöver 



hjälp av annat slag, till exempel av kuratorn eller specialpedagogen. 
 

VÅRDNADSHAVARNAS ROLL 
Som vårdnadshavare är det viktigt att du är delaktig i din ungdoms skolgång. 
Vår erfarenhet pekar på att elever som har god och fungerande kommunikation med sina 
vårdnadshavare, är bättre rustade för sina studier. Dessa ungdomar har också lättare för att 
tala om när det finns ett hjälp‐, stödbehov. 
Om du som vårdnadshavare misstänker ohälsa ber vi dig kontakta mentorn snarast möjligt 
för att rådgöra om nästa steg. 
Vi strävar efter ett gott samarbete mellan hem och skola. 
 

ELEVHÄLSANS MÅL  
 
Arbeta för ökad närvaro 
Färdigställa och implementera plan för närvaro på en APT.  
Innan skolstart ht-21 planeras en EHT ang. förhållningssätt och samsyn inom skolans alla 
enheter.  
 

EVI – En väg in  
Utveckla och utvärdera arbetet med ”En väg in” – Vårt forum för dialog gällande olika behov 
av anpassningar/särskilt stöd. 
 

Studieteknik 
Studieteknik prioriteras på höstterminen i åk 1 för att stärka eleverna och ge bättre 
förutsättningar att kunna planera sina studier. 
 

Digitala hjälpmedel 
Samtliga lärare får genomgång av användningen av ClaroRead samt Inläsningstjänst för att ta 
det vidare till sina elever.  
 

Anpassning till nya lokaler 
Utveckla och anpassa de nya lärmiljöerna 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kontaktuppgifter 
Peter Axelsson, rektor enhet 1 076‐133 01 18 
peter.axelsson@lapplands.se 
 
Eva Rannebo, rektor enhet 2 076-133 18 61 

eva.rannebo@lapplands.se 
 
Mats Johansson, rektor enhet 3 076‐133 18 62 
mats.johansson‐rantavaara@lapplands.se 
 
Marit Engman, specialpedagog 076–1427520 
marit.engman@lapplands.se 
 
Oksana Johansson, specialpedagog 076–1427506 
oksana.johansson@lapplands.se 
 
Anne Ilskog, skolsköterska 0970‐818467 
anne.ilskog@lapplands.se 070‐551 87 16 
 
Liselott Lyckholm, skolkurator 0970‐818474 
lise‐lott.lyckholm@lapplands.se 076‐784 04 06 
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