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Bakgrund  

Elevhälsa omfattar alla som arbetar i skolan och det är av vikt att det genomsyrar hela 

skolans verksamhet. Elevhälsan ska medverka till att stärka skolans hälsofrämjande och 

förebyggande arbete, på så vis ska elevhälsan stödja elevens utveckling mot utbildningens 

mål. Det finns tydliga samband mellan studieresultat och hälsa. Forskning visar att goda 

skolresultat leder till bättre hälsa samtidigt som en god hälsa ger eleven bättre 

förutsättningar för att nå kunskapsmålen.  

Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet handlar om att både uppmärksamma 

skyddsfaktorer och riskfaktorer och det är viktigt att dessa genomsyrar elevhälsans arbete 

på organisations- grupp- och individnivå. Medan det hälsofrämjande arbetet innebär att 

stärka och bibehålla de delar som fungerar riktar sig det hälsoförebyggande arbetet på att 

identifiera och undanröja hinder för att stärka elevens förutsättningar för att nå 

kunskapsmålen och en god hälsa.  

Elevhälsoplanens syfte  

Alla elever på Uppsala Yrkesgymnasium Jälla ska ges förutsättningar, stöd och hjälp för att 

klara sina studier. Elevhälsoplanen ska utgöra ett stöd och fungera som en ledstång för 

samtliga medarbetare på skolan. Den ska även fungera som ett stöd för att underlätta ett 

systematiskt och strukturerat arbetssätt i elevhälsoarbetet. På Uppsala Yrkesgymnasium 

Jälla finns det tre elevhälsoteam som är knutna till skolans program.  

Elevhälsans uppdrag  

Uppdraget för elevhälsan utgår från skollagen (2010:0800). Elevhälsans mål är att skapa en 

positiv lärandesituation för eleven. Elevhälsan bidrar med insatser som stöder elevens hälsa, 

lärande och utveckling. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala samt 

specialpedagogiska insatser och ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Detta 

innebär att elevhälsoteamen ska stödja elever och deras vårdnadshavare, personal och 

arbetslag. Rektor leder och ansvarar för elevhälsoarbetet på skolan.   

Elevhälsans mål för läsåret 2021/2022 

• Att höja andelen som tar gymnasieexamen. För att nå detta mål kommer vi att aktivt 

arbeta med:   

▫ Att tidigt uppmärksamma de elever som riskerar att ej nå kunskapskraven. 

Förebyggande insatser är A och O.  

▫ Att aktivt och systematiskt arbeta med EWS (Early Warning System - ett 

system som hjälper lärare, skolledare och elevhälsopersonal att tidigt få syn 

på elevers resultat och identifiera de som har behov av olika former av extra 

stöd.)  

▫ Ett nära samarbete mellan skolans pedagogiska personal och elevhälsoteam. 

                                   



   
 

   
 

• Att öka likvärdigheten på skolan genom att förbättra elevhälsoarbetet vad gäller 

strukturer, arbetsgång och tillgängliga lärmiljöer. Detta arbete sker systematiskt i 

projekt-EHT samt inom ramen för skolans SKA-arbete och trygghetsteam.   

 

• Att främja närvaron - elevhälsan avser att tillsammans med mentorer arbeta för att 

främja närvaron i skolan. Detta genom att snabbt uppmärksamma och utreda 

frånvaro.  

 

• Att öka kunskap kring särskilt stöd bland skolans personal. För att nå detta mål 

kommer vi att arbeta med:  

▫  fortbildning om NPF   

▫ Att ta fram rutiner gällande extra anpassningar, särskilt stöd och ÅP där systematisk 

uppföljning ingår.  

▫ Att ta fram rutiner gällande dokumentation kring extra anpassningar och som är 

lättillgängliga för skolans pedagogiska personal som har klassen och/eller den elev 

anpassningarna berör.  

Elevhälsans årshjul 

 



   
 

   
 

 

 

Elevhälsans ansvar och organisering på skolan 

Varje elevhälsoteam på Uppsala Yrkesgymnasium Jälla består av kurator, psykolog, 

sjuksköterska, speciallärare och studie-och yrkesvägledare. Två av skolans elevhälsoteam 

har även socialpedagog kopplat till sig. Det övergripande ansvaret har rektor, men det 

dagliga arbetet är delegerat till, och leds av, programrektor.  

Det är rektor som är elevhälsans närmaste chef och leder APT med samtlig personal i 

elevhälsan. En gång per månad hålls ett möte på 60 minuter. Elevhälsan träffas även en 

gång/månaden i projekt där syftet är att diskutera och planera det övergripande arbetet 

samt att få en större samsyn och likvärdighet kring det främjande och hälsoförebyggande 

arbetet men även vad gäller det åtgärdande arbetet.  

Elevhälsans huvudsakliga arbete struktureras i tre elevhälsoteam som är kopplade till 

respektive program:  

- El- och energiprogrammet, fordons- och transportprogrammet samt 

introduktionsprogrammet inom fordons- och transportprogrammet.  



   
 

   
 

- Naturbruksprogrammet samt introduktionsprogrammet inom 

naturbruksprogrammet.  

- VVS- och fastighetsprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet samt 

introduktionsprogrammet inom bygg- och anläggningsprogrammet.  

Elevhälsoteamet är även med i lärarnas arbetslagsmöten med syfte i att bevara och utöka 

samarbetet med skolans pedagogiska personal och att gemensamt stödja elevernas 

utveckling mot utbildningens mål. Vid behov är elevhälsoteamet även med på programmens 

APT.  

Skolans tre elevhälsoteam har separata elevhälsomöten en gång/veckan.  Elevhälsoteamen 

har även en gång/varannan vecka möte där syftet är att lyfta hälsofrämjande och 

hälsoförebyggande insatser.   

Elevhälsoteamet 

Rektor med enhetsansvar 

Rektor har det yttersta och övergripande ansvaret för elevhälsan på skolan. Rektor ser till 

att elevhälsans samlade kompetens tas tillvara tidigt i det vardagliga arbetet. Beslut om 

stödinsatser och åtgärdsprogram fattas av enhetsrektor (programrektor har ansvaret för att 

åtgärdsprogram upprättas).  

Programrektor 

Varje programrektor har elevansvar för de program programrektor ansvar för. På skolan 

finns det fyra programrektorer. Programrektor ansvar för, och arbetar med, det dagliga 

elevhälsoarbetet. Programrektor leder såväl elevhälsoteamsmöten (EHT) som 

elevhälsomöten (EHM) med elev och/eller vårdnadshavare samt ansvarar för att 

minnesanteckningar förs på delegering av rektor. Om det finns risk för att en elev inte når 

kunskapsmålen ansvarar programrektor för att behoven utreds och att särskilt stöd ges. 

Programrektor har även ett ansvar för att utredning, åtgärder, uppföljning och utvärdering 

av de insatser som skolan gör genomförs samt att dessa dokumenteras.  

Kurator 

Kurators arbete omfattar insatser på samtliga nivåer i verksamheten: individ-, grupp- och 

organisationsnivå.  Kuratorn ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att 

stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Kurator samarbetar med 

vårdnadshavare, skolans personal, olika myndigheter och institutioner i psykosociala frågor 

runt eleven. Det individuella arbetet består mycket av samtal i olika former så som stöd-, 

motivations-, och krissamtal men även psykosociala kartläggningar och bedömningar vid 

behov. På gruppnivå arbetar kurator med förebyggande arbete i form av ex klassarbete och 

gruppsamtal. På organisationsnivå bidrar kurator med psykosocial kompetens genom att 

exempelvis delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund 

och plan mot diskriminering och kränkande behandling. Skolans kuratorer är med i skolans 

trygghetsteam samt krisgrupp. En av skolans kuratorer är även med som referens i 

"våldsförbyggande arbete i skolan” som leds av Länsstyrelsen i Uppsala.  



   
 

   
 

Skolsköterska 

Skolsköterskan ansvarar för den medicinska kompetensen på skolan. Skolsköterskan 

erbjuder och genomför hälsobesök som innefattar hälsosamtal för år 1. Skolsköterskan 

jobbar främst förebyggande och stor vikt läggs vid livsstils- och hälsofrågor. Enklare 

sjukvård, rådgivning, vaccinering och bedömning ges vid behov. Skolsköterskan ansvarar 

även för hörseltest (för bullerprogram), bokning av spirometri vid Totalhälsan för vissa 

elever på FT år 1 och 2, samt planering av skolläkartider för Transportelever år 1. 

Skolsköterskan har inte ansvar för att utföra egenvård eller att förvara läkemedel på skolan, 

men är behjälplig och rådgivande i processen. Återkoppling av skolsköterskan till EHT sker 

löpande efter att varje program är klart med sina hälsosamtal. Eventuella hälsoinsatser 

planeras på EHT (klassnivå). Besök hos skolläkaren förmedlas genom skolsköterskan. 

Skolläkare 

Skolläkare är skolsköterskans medicinska konsult och ansvarar för bedömning och 

handledning i medicinska frågor och skolrelaterade hälsoproblem. Skolläkaren kan bjudas in 

till teamens elevhälsoträffar för rådgivning.  

Skolpsykolog  

Skolpsykologens arbete omfattar insatser på samtliga nivåer inom verksamheten: 

organisations-, grupp-, och individnivå. Psykologen ska främst arbeta hälsofrämjande och 

förebyggande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål samt ta ansvar för 

barnperspektivet i organisationen. Skolpsykologen kan erbjuda handledning och 

konsultation till pedagogisk personal samt vara behjälplig vid utredningar samt vid remisser 

till externa insatser vid behov.  

Speciallärare  

Specialläraren handlägger och genomför pedagogiska kartläggningar och utredningar på 

individ-, grupp- och organisationsnivå. Om enhetsrektor beslutar att ett åtgärdsprogram ska 

upprättas görs detta av speciallärare.  Speciallärare kan erbjuda handledning och råd till 

lärare och rektor angående enskilda elevers behov, exempelvis alternativa lärverktyg och 

extra anpassningar, men också angående mer generella aspekter på organisation, 

undervisning och lärandemiljö och på så sätt bidra till skolans utveckling på dessa områden.  

Elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd kan få stöttning av speciallärare på 

olika sätt; genom direkt undervisning individuellt eller i mindre grupp, hjälp med planering 

och strukturering av studierna, genom att erbjudas en anpassad studiemiljö och 

provsituation samt lämpliga kompensatoriska hjälpmedel.  

Studie- och yrkesvägledare 

Studie- och yrkesvägledarens arbete omfattar insatser på samtliga nivåer: organisation-, 

grupp- och individnivå. Studie- och yrkesvägledare har som uppgift att hjälpa elever att göra 

medvetna och övervägda val när det gäller studier och arbete utifrån gällande styrdokument 

samt samarbeta konsultativt med skolans övriga personal. Studie- och yrkesvägledare 

erbjuder vägledningssamtal och ger information om utbildningsalternativ efter 



   
 

   
 

gymnasieskolan.  Denna information sker såväl individuellt som klassvis inför exempelvis 

olika val under gymnasietiden, lovskolor samt eftergymnasiala yrkes- och utbildningsvägar.  

Studie- och yrkesvägledare deltar i elevhälsoarbetet och kan delta som en resurs i olika 

mötessituationer så som elevhälsomöten, utvecklingssamtal och utredningsarbete.   

Socialpedagog 

Socialpedagog jobbar nära både elever och lärare i verksamheten. Socialpedagogen ska 

tillföra kompetens i elevhälsoteamet i sociala frågor och arbetet omfattar insatser på 

samtliga nivåer: organisations- grupp- och individnivå. Socialpedagogen arbetar aktivt i 

skolans trygghetsarbete och är med och uppmärksammar och analyserar klimatet bland 

elever i skolan. Socialpedagogen är en resurs i större och mindre grupper och arbetar 

främjande och förebyggande för att skolan ska vara en trygg miljö för eleverna.  

Mentor  

Mentors övergripande ansvar är att följa och stöda elevens kunskapsutveckling. Mentor 

ansvarar för kontakten med elev och vårdnadshavare när oro kring eleven finns och 

påbörjar då ett grundläggande utredningsarbete som exempelvis frånvarokartläggning. 

Undervisande lärare som har oro för en elev vänder sig i första hand till elevens mentor.  

Mentor ansvarar för att anmäla ärenden till EHT för elever som är i behov av särskilt stöd 

eller om det finns annan oro kring denne, och ansvarar för att återkoppling sker till berörda 

lärare efter utvecklingssamtal, EHM och/eller SIP möten. Det är mentor som ansvarar för 

utvecklingssamtal. Mentor förväntas ha en kontinuerlig kontroll på elevers frånvaro och 

omgående kontakta vårdnadshavare när sådan sker. Det är också viktigt att mentor är 

uppmärksam på elever i klassen gällande stödbehov och konflikter av olika slag. Mentor ska 

även medverka i elevhälsomöten.  

Rutiner och planer som kompletterar elevhälsoplanen 

Uppsala kommuns Barn- och elevhälsoplan 2020/2021 

Vägledning för elevhälsan  

Centrala riktlinjer för övergångar inom och mellan skolformer  

Skolverkets allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 

åtgärdsprogram   

Skolverket Nyanlända elevers skolgång  

Handlingsplan särskilt begåvade barn och elever 2022 

Utredning om frånvaro enligt 7 kap 19 a § skollagen 

SAMS - Samverkan socialtjänst skola - obruten skolgång för placerade barn och ung 

Anmälan till socialtjänst och polis  

Unga och Narkotika - för en drogfri uppväxt i Uppsala 



   
 

   
 

Uppsala yrkesgymnasium Jälla plan mot diskriminering och kränkande behandling   

Uppsala yrkesgymnasium Jälla kris och beredskapsplan  

Uppsala yrkesgymnasium rutiner vid frånvaro 

Elevärendegång  

Uppsala yrkesgymnasiums Jällas elevhälsoarbete ska präglas av ett tätt samarbete mellan 

mentorer och elevhälsa. Det ska vara låga trösklar in till respektive elevhälsa och som 

mentor ska du kunna förvänta dig återkoppling (inom sekretessens ramar) och samarbete 

vid elevhälsoärenden som lyfts för någon av professionerna i elevhälsan eller hela EHT.  

Undervisande lärare med någon typ av oro för en elev kontaktar mentor i första hand som i 

sin tur kontaktar elev eller/och vårdnadshavare för att påbörja utredning kring vad som gör 

att eleven upplever svårigheter i skolan alternativt har en hög frånvaro. Det är också 

önskvärt att man har provat extra anpassningar i samråd med speciallärare.   

Kontakt med elevhälsan kan ske på olika sätt:   

1) via EHT-blanketten som återfinnes på skolans portal IT´s learning,  

2) kontakt med någon från elevhälsoteamet personligen  

3) ärendet lyfts på de arbetslagsmöten och klasskonferenser där EHT-teamet 

medverkar 

4) Vårdnadshavare tar kontakt med någon i elevhälsoteamet 

Åtgärdsprogram 

När skolan befarar att en elev riskerar att inte nå målen görs en pedagogisk kartläggning och 

om den visar att det behövs insatser i form av särskilt stöd, skrivs ett åtgärdsprogram. 

Åtgärdsprogrammet skrivs av den profession som är mest lämpad i förhållande till elevens 

problematik. Vad som inkluderas i begreppet särskilt stöd definieras inte av skollagen, men 

kan exempelvis vara enskild undervisning, regelbundna specialpedagogiska insatser, 

anpassad studiegång eller ett reducerat program. Det är upp till respektive skola, 

programinriktning och profession att bedöma när åtgärdsprogram ska skrivas, men det 

behöver först konstateras att extra anpassningar inte är en tillräcklig åtgärd för att eleven 

ska nå målen.  

Av åtgärdsprogrammet ska behovet av särskilt stöd, och hur det ska tillgodoses, framgå. I 

dokumenteringen ska det också framgå när åtgärderna ska följas upp och utvärderas. 

Uppföljning och utvärdering görs av den profession som skrivit åtgärdsprogrammet. Eleven 

och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. 

Rektor är ansvarig för åtgärdsprogram. 

Sekretess inom elevhälsan 

Det som sägs på möten är sekretess och stannar i teamet. Sekretessen för elevhälsans 

psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser regleras i 23 kap. 2 § 



   
 

   
 

offentlighets- och sekretesslagen. I samma lagrum regleras sekretessen för bland annat 

skolans elevstödjande verksamhet i övrigt.  

Skolsköterskor, skolläkare och logopeder, dvs. elevhälsans medicinska insats (EMI) omfattas av stark 

sekretess enligt 25 kap. OSL. EMI tillhör en självständig verksamhetsgren i förhållande till övrig 

skolverksamhet.  

Psykologer, kuratorer och specialpedagoger omfattas av stark sekretess enligt 23 kap. 2 § första 

stycket OSL. Här tydliggörs att sekretess råder för uppgift om enskilds personliga förhållanden i sådan 

elevhälsa som avser psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk insats, om det inte står klart att 

uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Sekretessen kan 

även omfatta personliga uppgifter som rör andra personer till exempel vårdnadshavare, syskon, 

kamrater med flera. 

Rektor och pedagoger/annan skolpersonal anses ingå i skolans särskilda elevstödjande verksamhet i 

övrigt och omfattas därigenom av den svagare sekretessen i 23 kap. 2 § andra stycket OSL. Den gäller 

bara om man kan anta att eleven eller någon närstående till eleven lider men om uppgiften lämnas 

ut. 

Inom en och samma myndighet råder en inre sekretess, som innebär att personal som behöver 

uppgifterna för att kunna fullgöra sitt arbete, får ta del av dem. 

Det råder sekretess åt båda håll mellan EMI och skolans övriga personal, även om det är något lättare 

för den övriga skolverksamheten att lämna uppgifter till elevhälsans medicinska personal.   

Orosanmälan till socialtjänst 

Enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen är alla som arbetar inom skola, polis, hälso- och sjukvård 

skyldiga enligt socialtjänstlagen att anmäla om det finns misstanke om att ett barn upptill 18 

år far illa eller riskerar att fara illa. Enligt generalklausalen i OSL 10:27 finns möjlighet för 

skolan att anmäla oro för elev över 18 år “om det är uppenbart att intresset av att uppgiften 

röjs har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda”.  

På vår skola är det främst kurator som skriver orosanmälan i samråd med elevhälsoteamet 

och mentor och/eller den elev och vårdnadshavare (i de ärenden där vh kan kopplas in) som 

det berör. Blankett och E-anmälan för orosanmälan finns på Insidan. Vid behov av 

rådgivning av socialtjänsten kan man ringa mottagningsenheten IFO barn och unga på 018-

727 52 30. Vid en akut situation kan mottagningsenheten IFO barn eller socialjouren 

kontaktas. Socialjouren kontaktas efter kontorstid på 018- 15 00 00. OBS: tillhör eleven en 

annan kommun är det till den kommun orosanmälan skickas.   

Samverkan och övergångar 

Se centrala riktlinjer för samverkan och övergångar på Insidan.  

Samverkan med andra aktörer  

En god samverkan med externa aktörer har en positiv inverkan och gynnar våra elever. Uppsala 

Yrkesgymnasium Jälla har goda samverkanspartners som exempelvis:  

• Barn- och ungdomshälsan 



   
 

   
 

• Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) 

• Socialtjänst 

• Ungdomscentrum 

• Kommunens medlingsverksamhet 

• Polis 

• Uppsala Ungdomsjour: ungdomsjouren är på skolan varannan tisdag i syfte i att utöka 

samarbetet mellan socialtjänst-skola.  

• Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 

• Gymnasiesamordnare  

• Arbetsförmedling  

• De olika yrkesbranscherna 

 

 

 

 

 

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 

 



   
 

   
 

 

Uppföljning och utvärdering  

Uppföljning och utvärdering av elevhälsoarbetet sker på utvärderingarna vid terminsslut. 

Utvärdering för förebyggande och hälsofrämjande insatser presenteras i planen mot 

diskriminering och kränkande behandling. 

 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 


