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Svenstaviks skola 

Svenstaviks skola omfattas av förskoleklass till och med grundskolans årskurs 9. Vid skolan 
går totalt 308 elever, varav 23 elever i förskoleklass. På skolan finns integrerade 
grundsärskoleelever. På Svenstaviks skola finns även ett fritidshem där det går 57 elever. 
 
Svenstaviks skola är indelad i två skolenheter, som leds av rektorerna Jenny Eriksson och 
Jerry Prestberg. Jenny ansvarar för årskurs F-6 samt fritidshemmets verksamhet. Jerry 
ansvarar för årskurs 7-9.  
 
Lärarna är organiserade i arbetslag. Den pedagogiska personalen har mötestid en 
eftermiddag/vecka i olika konstellationer såsom, hela skolan, arbetslag, ämneslag eller 
arbetsgrupper.  
 
Verksamheten bedrivs i två skolbyggnader. Undervisningen för fritidshemmet, förskoleklass, 
årskurs 1-3 bedrivs i en den byggnad som kallas Djurgården. I den andra byggnaden bedrivs 
undervisningen för årskurs 4-9. Eleverna är indelade i årskursvisa klasser, varav de flesta är 
parallellklasser.  

 

Skolans vision 
En skola där vi alla tillsammans, oavsett uppdrag, alltid verkar för elevernas bästa! 

Syfte med elevhälsoplanen 
• vara till stöd för all personal i det dagliga elevhälsoarbetet  
• bidra till att säkra alla elevers rätt till likvärdig utbildning 
• stimulera till verksamhetsutveckling i arbetet med en samlad elevhälsa 

 

Inledning  
Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 
personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som 
möjligt enligt utbildningens mål (skollagen 3 kap. 3 §). 
 
 
Skolans huvuduppdrag är utveckling och lärande. En god hälsa är en förutsättning för att 
inhämta kunskaper och en god miljö för lärande bidrar till en god hälsa. Alla som arbetar i 
skolan samverkar och stöttar elever på olika sätt för att skapa en lärandemiljö som gynnar 
elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling. Alla elever har rätt att vara i ett 
socialt, pedagogiskt och fysiskt sammanhang, skolan arbetar därför aktivt med tillgänglighet 
och inkluderande förhållningssätt. 
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Elevhälsoarbete  
 
En stor del av elevhälsoarbetet genomförs i det dagliga arbetet av lärare och övrig personal. 
De arbetar för elevers lärande, trivsel och utveckling. I lärares ansvar ligger bland annat att 
uppmärksamma elever i svårigheter, anpassa undervisningen, genomföra utvecklingssamtal 
samt samverka med vårdnadshavare och personal ur elevhälsoteamet. Lärare ansvarar för 
dokumentation av anpassningar, upprättandet av individuella utvecklingsplaner, skriftliga 
omdömen och eventuella åtgärdsprogram.  

Elevhälsoteamet på Svenstaviks skola består av rektorer, skolsköterska, skolkuratorer, 
speciallärare och specialpedagog. Varje profession har ett särskilt ansvar att bidra med sin 
specifika kompetens och att samverka med övriga professioner inom teamet, skolan och 
utanför skolan. Vid behov finns även tillgång till kommungemensamma stödfunktioner såsom 
skolpsykolog, skolläkare, studie- och yrkesvägledare. Elevhälsoteamets insatser ska stödja 
elevens utveckling mot utbildningens mål och omfattar medicinska, psykologiska, 
psykosociala och specialpedagogiska insatser.  Elevhälsoteamet träffas ca en gång per månad. 
Rektor har det yttersta ansvaret för att skolan har ett fungerande elevhälsoarbete. 

En gång per termin genomförs så kallade klassinventeringar. De innehåller en 
sammanfattning av klassens nuläge (kunskapsmässigt, pedagogiskt, socialt, medicinskt) samt 
en beskrivning av klassens eller elevers pedagogiska, sociala och medicinska behov. Utifrån 
inventeringen kan insatser och eller förändringar på organisations- grupp- och individnivå 
komma att genomföras. 

Varje läsår genomför skolsköterskan hälsosamtal med eleverna i förskoleklass, årskurs 4 och 
7. Skolans elevhälsoteam träffas regelbundet. Främjande och förebyggande arbete diskuteras 
och planeras, elevhälsofrågor och ärenden diskuteras och åtgärder beslutas. Teamet har 
överblick och kunskap om nuvarande och kommande behov samt kan initiera och delta i 
utvecklingsarbete. Rektorer och speciallärare/specialpedagog träffas varje vecka för 
uppföljning av aktiva ärenden. Elevhälsoteamet använder sig av systemet Prorenata för 
dokumentation. 
 

Samverkan 

Samverkan sker regelbundet med region Jämtland Härjedalens barn- och ungdomspsykiatri 
(ett tillfälle/mån). Vid behov sker även samverkan med externa aktörer inom kommunala eller 
länsövergripande verksamheter.  

Enligt Socialtjänstlagen har socialnämnden ansvar för att samverkan kommer till stånd i 
frågor som rör barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa. En motsvarande 
skyldighet för andra parter att initiera och medverka i samverkan finns i Hälso- och 
sjukvårdslagen samt i Skollagen. Det lagstadgade ansvaret medför att de professionella 
aktörerna skall prioritera inbjudan till samverkansmöte eller SIP (samordnad individuell plan) 
kring enskilda barn och ungdomar i de fall barnet/ungdomen är aktuell för verksamheten. 
Syftet med samverkansmöten och SIP är att få en gemensam helhetsbild, klargöra 
elevens/familjens resurser och behov, koppla resurser ur det professionella nätverket till 
behoven, upprätta en gemensam plan, tydliggöra ansvarsområden samt besluta hur 
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uppföljning ska ske. Förutom skola och vårdnadshavare kan aktuella aktörer för 
samverkansmöten eller SIP-möten vara socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, barn- 
och ungdomshabiliteringen, barn- och ungdomsmottagningen och polisen. 

 

Syfte med elevhälsoarbetet 

• bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa 
• bidra till att elever ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt 

utbildningens mål 
• uppmärksamma, utreda och förebygga orsaker till ohälsa och andra svårigheter 
• löpande planera, utvärdera och dokumentera skolans elevhälsoarbete 
• bidra med anpassningar och åtgärder för elever i behov av särskilt stöd 

 

Mål  
Det lokala elevhälsoarbetets mål är att stödja elevernas utveckling och skapa en positiv 
lärandemiljö. 
 

Så här tar du ställning till en elevs behov av stöd 

Lärare och övrig skolpersonal gör en bedömning av en elevs behov av extra anpassningar 
eller särskilt stöd med utgångspunkt i hur eleven utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i 
läroplanens andra del eller mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. 

Vid oro för att en elev inte når uppställda kunskapskrav eller om eleven uppvisar andra 
svårigheter i sin skolsituation kan eleven behöva stöd utöver det vanliga. Det kan ske i form 
av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller i form av särskilt 
stöd.  

Ta först och främst reda på hur undervisningen har mött elevens behov, i alla ämnen som 
eleven har. När fungerar undervisningen? När fungerar den inte? Och – den kanske viktigaste 
frågan – varför? Du som är lärare behöver förstå varför eleven har svårt att nå 
kunskapskraven. 

Utgå ifrån en samlad bedömning av elevens kunskapsutveckling. Hur ligger eleven till? Ta 
gärna hjälp av underlaget från det senaste utvecklingssamtalet. Undersök elevens hela 
skolsituation, alltså även hur det fungerar utanför klassrummet, till exempel på raster och i 
matsalen. 

Några frågor som du kan undersöka:  

1. Hur har undervisningen utformats och anpassats för att ge eleven möjlighet att 
utvecklas så långt som möjligt? 

2. Finns det praktiska omständigheter som påverkar situationen, som till exempel 
möblering, akustik och belysning? 

3. Hur har kunskapskraven konkretiserats för att eleven ska förstå lärarnas bedömningar? 
4. Vad tycker eleven själv har fungerat bra och mindre bra? 
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Skillnaden mellan extra anpassningar och särskilt stöd 
Det är insatsernas omfattning och varaktighet som skiljer särskilt stöd från sådant stöd som 
ges i form av extra anpassningar. Särskilt stöd brukar vara mer omfattande och pågå under en 
längre tid. Att en elev får stöd av speciallärare eller får enskild undervisning några enstaka 
gånger under en kortare period (ca 2 mån) räknas till exempel som extra anpassningar, inte 
som särskilt stöd. 

Extra anpassningar 
Stöd i form av extra anpassningar är olika sätt att göra undervisningen mer tillgänglig. Det 
måste inte fattas några formella beslut för att göra anpassningar. 

Några exempel på extra anpassningar 

• ett särskilt schema över skoldagen 
• ett undervisningsområde förklarat på annat sätt 
• extra tydliga instruktioner 
• stöd att sätta igång arbetet 
• hjälp att förstå texter 
• digital teknik med anpassade programvaror 
• anpassade läromedel 
• någon extra utrustning 
• extra färdighetsträning 
• enstaka specialpedagogiska insatser 

 

Dokumentation av extra anpassningar 
För dokumentation av extra anpassningar använder du blanketten ”Dokumentation av extra 
anpassningar” 
  
I årskurserna 1-5 bifogas de extra anpassningarna i den skriftliga individuella 
utvecklingsplanen. Extra anpassningar ska inte skrivas in i eventuella åtgärdsprogram. 

Särskilt stöd 
Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte går att göra inom ramen 
för den ordinarie undervisningen. Ofta blir särskilt stöd nödvändigt när elevens behov av stöd 
är mer omfattande och varaktigt.  

Innan man bestämmer sig för att ge särskilt stöd måste skolan göra en utredning. Rektor 
ansvarar för att en sådan utredning genomförs och rektor är den som sedan beslutar om 
särskilt stöd. Det särskilda stödet dokumenteras i ett åtgärdsprogram. 

Några exempel på särskilt stöd 

• resursperson 
• regelbundna specialpedagogiska insatser i ett visst ämne, till exempel undervisning av 

en speciallärare under en längre tid 
• placering i en särskild undervisningsgrupp 
• enskild undervisning 
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• anpassad studiegång, vilket innebär avvikelser från timplanen och de ämnen och mål 
som gäller för utbildningen, exempelvis att ett ämne eller delar av ett eller flera ämnen 
tas bort 

 

Vårdnadshavarnas roll i utredningar om särskilt stöd 
Skolan ska samverka med vårdnadshavare i så stor utsträckning som möjligt. När skolan gör 
den pedagogiska bedömningen behövs inte vårdnadshavares medgivande, men de kan och vill 
ofta bidra med viktiga bitar i det pussel som ska läggas. Vårdnadshavare kan överklaga 
rektors beslut om att eleven inte behöver särskilt stöd. Om vårdnadshavare skulle ha 
invändningar mot de insatser skolan gör för att hjälpa en elev att nå kunskapskraven kan de 
överklaga innehållet i ett åtgärdsprogram.  

Skolan behöver vårdnadshavarnas medgivande om läkare eller psykolog gör bedömningar i 
samband med utredningen. 
 
(200220, https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/extra-anpassningar-och-
sarskilt-stod#h-Skillnadenmellanextraanpassningarochsarskiltstod) 

 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/extra-anpassningar-och-sarskilt-stod#h-Skillnadenmellanextraanpassningarochsarskiltstod
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/extra-anpassningar-och-sarskilt-stod#h-Skillnadenmellanextraanpassningarochsarskiltstod
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Rutiner för arbetet med stöd/anpassningar och särskilt stöd 

Handling Dokumentation Ansvarig 

Steg 1 
Ta reda på hur undervisningen har mött elevens 
behov.  Gör undervisningen mer tillgänglig 
genom extra anpassningar. 

Det finns situationer där särskilt stöd behöver ges 
omgående, utan att man först sätter in extra 
anpassningar. I dessa fall görs en anmälan om 
elevens eventuella behov av särskilt stöd till 
rektor. 

I dokumentationen av extra anpassningar ska det 
framgå under vilka lektioner och under vilket 
tidsspann som eleven får respektive anpassning. 
Anpassningarna ska utvärderas.  

 

                                     
Dokumentera extra 
anpassningar i blanketten 
Dokumentation av extra 
anpassningar skola 
(insidan/blanketter). 

I årskurserna 1-5 bifogas extra 
anpassningar i den skriftliga 
individuella utvecklingsplanen. 

                                             
Klasslärare, 
ämneslärare 

Steg 2 
Om svårigheterna kvarstår intensifieras 
anpassningarna. Vid behov kontaktas elevhälsan 
och rektor informeras.  
 
Elev och vårdnadshavare görs medvetna om oro 
och eventuella anpassningar. 

I dokumentationen av extra anpassningar ska det 
framgå under vilka lektioner och under vilket 
tidsspann som eleven får respektive anpassning. 
Anpassningarna ska utvärderas.  

 

                                                
Dokumentera extra 
anpassningar i blanketten 
Dokumentation av extra 
anpassningar skola 
(insidan/blanketter). 

I årskurserna 1-5 bifogas extra 
anpassningar i den skriftliga 
individuella utvecklingsplanen. 

                                                        
Klasslärare, 
ämneslärare 

Steg 3 
Om anpassningarna inte är tillräckliga görs en 
anmälan av elevens eventuella behov av särskilt 
stöd till rektorn.  
 
Rektor ansvarar för att en utredning skyndsamt 
påbörjas. Utredningen syftar till att ge skolan ett 
tillräckligt underlag för att förstå varför eleven 
har svårigheter i skolsituationen. Rektor fattar 
beslut om pedagogisk och/eller social 
kartläggning ska genomföras. 
 
 

 

 

 
 

                                                              
Lärare eller övrig 
skolpersonal 

 
Rektor har 
huvudansvaret, 
utredning ska ske i 
samråd med personal 
ur elevhälsan. 

Steg 4 
Kartläggning av elevens skolsituation genomförs.  
 

 
Pedagogisk och/eller social 
kartläggning 

 
Elevhälsa, lärare, 
vårdnadshavare och 
elev. 
 
 
 

Steg 5 
 I utredningen av en elevs behov av stöd 
sammanställs kartläggningen och en pedagogisk 
bedömning görs. Rektor fattar beslut om eleven 
är i behov av särskilt stöd eller inte.  
 
 

 
Utredning av en elevs behov av 
stöd, (insidan/blanketter). 

 
Rektor, elevhälsa 
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Handling Dokumentation Ansvarig 

Steg 6 
Om rektor tar beslut om att eleven är i behov av 
särskilt stöd upprättas ett åtgärdsprogram. 
Åtgärdsprogrammet upprättas i samarbete med 
eleven och elevens vårdnadshavare. 
 
Extra anpassningar ska inte skrivas in i 
åtgärdsprogrammet.  

Om rektor tar beslut om att eleven inte är i behov 
av särskilt stöd tar rektor beslut om att inte 
upprätta ett åtgärdsprogram. 
 
 

 
Beslut om åtgärdsprogram för 
elev med särskilda behov, 
(insidan/blanketter). 
 
 
 
 
 
Beslut att inte utarbeta 
åtgärdsprogram 
(insidan/blanketter). 

 
Rektor 
 
 
 
 
 
 
 
Rektor 

Steg 7 
Uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram. 
 

 
Utvärdering av åtgärdsprogram 
för elev i behov av särskilt stöd, 
(insidan/blanketter). 
 

 
Elevhälsa, lärare, 
vårdnadshavare, elev 
samt rektor vid behov. 
 
 
 
 
 

Steg 8 
Vid fortsatt behov av särskilt stöd fattar rektor 
beslut om nytt åtgärdsprogram.  
 
 
Alternativt avslutas åtgärdsprogrammet. 

 
Beslut om åtgärdsprogram för 
elev med särskilda behov, 
(insidan/blanketter). 
 
Beslut avsluta åtgärdsprogram, 
(insidan/blanketter). 
 
 

 
Rektor 
 
 
 
Rektor 

Steg 9 
Extern åtgärd: 
Om inte skolans kompetens räcker till, beslutar 
rektor om en ansökan ska göras till skolpsykolog.  

 

 
Medgivande inför 
psykologutredning, 
(insidan/blanketter), för 
vårdnadshavare och Ärende till 
skolpsykolog med begäran om 
utredning för rektor. 
 
 
 

 
Rektor 

Steg 10 
Samverkansmöte eller SIP (samordnad 
individuell plan). Syftet med samverkansmöten 
och SIP är att få en gemensam helhetsbild, 
klargöra elevens/familjens resurser och behov, 
koppla resurser ur det professionella nätverket 
till behoven, upprätta en gemensam plan, 
tydliggöra ansvarsområden samt besluta hur 
uppföljning ska ske.  

 

 
Initiativtagare till mötet 
dokumenterar.  
Samverkansmöte: Prorenata 
SIP: Speciella rutiner och 
dokument (insidan) 

 
Rektor 
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Övrigt  

 
Övergångar Övergångar inom och mellan olika skolformer hanteras enligt 

Bergs kommuns överlämnandeplan 
 
Frånvaro  Hanteras enligt Bergs kommuns närvaroplan 
 
Tillbud/skada,  Vid tillbud följs Bergs kommuns rutin för tillbudsrapportering 
diskriminering,  
kränkande behandling  
 
Diskriminering och  Hanteras enligt Svenstaviks skolas plan mot kränkande 
trakasserier behandling 
 
Beteenden som stör  Hanteras enligt Svenstaviks skolas handlingsplan för trygghet och 
trygghet och studiero studiero 
  
Hot och våld Hanteras enligt Svenstaviks skolas handlingsplan vid hot och våld 
 
Vid misstanke om att   Anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen. Anmälan ska vara  
ett barn far illa eller  skriftlig. 
riskerar att fara illa  

I en akut situation ex. våld eller sexuella övergrepp kan det vara 
nödvändigt att göra en omedelbar anmälan per telefon till 
socialtjänsten. Om ingen svarar, lämnas ett meddelande i 
röstbrevlådan. En muntlig anmälan ska följas av en skriftlig.  

  
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


	Svenstaviks skola
	Skolans vision
	Syfte med elevhälsoplanen
	Inledning

	Samverkan
	Syfte med elevhälsoarbetet
	Mål

	Så här tar du ställning till en elevs behov av stöd
	Skillnaden mellan extra anpassningar och särskilt stöd
	Extra anpassningar
	Några exempel på extra anpassningar

	Dokumentation av extra anpassningar
	Särskilt stöd
	Några exempel på särskilt stöd

	Vårdnadshavarnas roll i utredningar om särskilt stöd
	Vårdnadshavarnas roll i utredningar om särskilt stöd
	Vårdnadshavarnas roll i utredningar om särskilt stöd
	Vårdnadshavarnas roll i utredningar om särskilt stöd


