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ENHETER SOM OMFATTAS AV ELEVHÄLSOPLANEN 
Grundskola F-9 och fritidshem 

ANSVARIGA FÖR ELEVHÄLSOPLANEN 

Rektor, Elevhälsoteamet (EHT) och all pedagogisk personal.  

SYFTET MED ELEVHÄLSOPLANEN 

Syftet med handlingsplanen är att: 

● strukturera organisationen för elevhälsoarbetet 

● skapa förutsättningar för att alla elever utvecklas så långt som möjligt utifrån sina 
förutsättningar och kunskapskraven 

● skapa fungerande rutiner för att upptäcka elever i behov av stöd, 

● utvidga förståelsen för eleven genom att se helheten, dvs. eleven i förskoleklassen, 
skolan, fritidshemmet, hemmet och som individ. 

Elevhälsans uppdrag 

Enligt Skollagen kap. 2, 25 § ska det för elever i förskoleklass, grundskola, och grundsärskola 
finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. 
Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

Riktlinjer för Elevhälsan beskrivs på följande sätt: 

1. Främjande arbete 

Det främjande arbetet pågår ständigt i skolan. Det innebär bland annat ett pedagogiskt arbete 
som gynnar ett gott socialt och emotionellt klimat, att barnen och eleverna har en god psykisk 
och fysisk hälsa samt goda matvanor. Eleverna ska uppleva sig delaktiga i verksamheten och 
bekräftas positivt. Elevernas upplevelse av att det går bra och att de har framgång i skolarbetet 
är viktigt. Elevernas upplevelse av att skolan är meningsfull, begriplig och hanterbar är i sig 
viktiga frisk- och skyddsfaktorer. Ju fler skyddsfaktorer en individ har omkring sig, desto 
bättre kan individen hantera olika påfrestningar och oförutsedda livshändelser. 

2. Förebyggande arbete 

Det förebyggande arbetet görs för att minimera de riskfaktorer som uppmärksammats och 
identifierats genom kartläggning. Riskfaktorer kan till exempel vara låga förväntningar från 
vuxna, brist i struktur i skolan, dåliga kamratrelationer, stress och konflikter i familjen. Arbete 
med att förebygga psykisk ohälsa kan handla om att lägga till goda beteenden, och levnads- 
och livsstilsvanor som blir skyddsfaktorer i barnets och elevens liv. Effektivt förebyggande 
arbete bygger på kunskap om hur man arbetar med skyddsfaktorer i stället för att lägga fokus 
på det som inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. 

Målet är att skapa en god lärandemiljö där alla elever, utifrån egna förutsättningar, ges optimala 
möjligheter till utveckling och lärande. Arbetet ska ske både i organisationen, i grupper och 
enskilt. Elevhälsans individuellt inriktade arbete ska bidra till att varje enskild elev ges 
förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. 



6 
 

ALSALAMSKOLANS FRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE 

● Värdegrundsarbete 

● Gemensamt förhållningssätt, diskussioner gällande människosyn och kunskapssyn 

● Kartläggning, insatser och åtgärder 

● Hälsosamtal, basprogrammet (Hälsosamtal sker i förskoleklass, åk 2, åk 4 och åk 7) 

● Hälsovecka, vecka 38 

● Pulshöjande aktivitet 

● Skolsköterska och skolkurator genomför vid behov individ- och gruppsamtal med elever 

● Elevhälsan deltar i arbetslag och parallellkonferenser och handleder i det främjande och 
förebyggande arbetet.  

● Råd, stöd och konsultation av externa kompetenser 

● Språkutvecklande arbetssätt 

● Samtliga arbetslag arbetar med kollegialt lärande och auskultation 

● Gruppstärkande aktiviteter i klassen 

● Elevenkäter och föräldraenkäter med analys och åtgärder 

● Råd, stöd och konsultation av Elevhälsoteamet till personal 

● Främja närvaron (se Skolverkets allmänna råd) 

● Nära samarbete med vårdnadshavare 

HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSAN 

I skollagen står det att:  

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 (Skollagen 3 kap. 7§).  

I läroplanen för grundskolan står att: 

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga 
för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning. Skolan 
ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra 
en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under 
lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera 
och integrera kunskaper i sina olika former (Lgr 11 kap. 2.2).  

Enligt läroplanen för grundskolan (Lgr 11) ska alla som arbetar i skolan 

● uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd 

● samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande 
 

Enligt läroplanen för grundskolan (Lgr 11) ska läraren  

● ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande 

● stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan 

● ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel 
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● stimulera, handleda och ge extra anpassningar eller särskilt stöd till elever som har 
svårigheter 

● samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen 

● Organisera och genomföra arbetet så att eleven 

▪ utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla 
hela sin förmåga  

▪ upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt 

▪ får stöd i språk‐och kommunikationsutveckling 

▪ successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar 

▪ får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang 

▪ får möjlighet att arbeta ämnesövergripande 

ARBETSUPPGIFTER OCH ANSVARSFÖRDELNING 

All pedagogisk personal och samtliga kompetenser i elevhälsoteamet har ansvar för elever i behov 
av stöd. På Alsalamskolan kallar vi detta för ”Det generella elevhälsoarbetet”.  

Lärare 

Den största delen av elevhälsoarbetet sker inom klassens ram. Lärarna har ansvaret för eleven i 
det dagliga arbetet och samarbetar med elevhälsan gällande de åtgärder som sätts in när eleven 
kommer i svårigheter. 

Lärarna ansvarar för att vid behov lyfta elever till Elevhälsoteamet (EHT) enligt arbetsgång vid 
elevärenden. Lärarna kan, på uppdrag av rektor, ansvara för den pedagogiska kartläggningen, om 
behov finns i samråd med elevhälsoteamet. Mentor skriver IUP tillsammans med elev och 
vårdnadshavare. 

Rektor 

Rektor har det yttersta och övergripande ansvaret för elevhälsan på skolan. Beslut om särskilda 
stödinsatser och åtgärdsprogram fattas av rektor. Om det genom uppgifter från skolans 
personal, en elev, elevens vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att eleven kan ha 
behov av särskilt stöd, skall rektor se till att behovet utreds. Om utredningen visar att eleven 
behöver särskilt stöd skall rektor se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. 

Elevhälsoteam 

Elevhälsoteamet (EHT) har ansvar för att genomföra följande beslutade insatser; 
- specialpedagogiska 
- medicinska 
- psykologiska 
- psykosociala 
- studie- och yrkesvägledning 

 
Detta kan innebära att EHT: 

● samverkar med skolans pedagogiska personal i arbetsmiljöfrågor samt i det övergripande 
hälsofrämjande och förebyggande arbetet 

● bistår skolledningen med information, råd och utredningar i frågor som har betydelse för 
elevernas lärande, utveckling och hälsa 

● arbetar för en säker och god arbets‐och lärandemiljö för eleverna 

● uppmärksammar ogynnsamma förhållanden i elevernas skolmiljö 

● tar del av aktuell vetenskaplig utveckling inom relevanta områden för att utveckla 
elevhälsans arbete 
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● samarbetar kontinuerligt och strukturerat med pedagogisk och annan personal på skolan 

● samverkar med externa kontakter 
 

Det individuellt riktade arbetet kan innebära att EHT: 

● är delaktiga i uppgiften att identifiera och åtgärda problem i elevens lärande, utveckling och 
hälsa 

● deltar i arbetet med att anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar 
● aktivt bistår elever som behöver särskilt stöd 

1. Skolpsykolog 

Skolpsykolog har ansvar för elever i behov av särskilt stöd ur ett psykologiskt perspektiv, samt 
för att bistå rektor i skolutvecklingsarbetet. Arbetet inriktas på att stödja det pedagogiska arbetet 
med det psykologiska perspektivet vid val av arbetsformer och arbetssätt i skolan. 

Område  Vad gör du/dina insatser under 

läsåret   

När  

Hälsofrämjande och förebyggande 

arbete 

● Kunskapsförmedling inom olika 

områden, primärt det 

utvecklingspsykologiska, till 

föräldrar, personal och elevhälsa 

● Handledning och konsultation till 

personal utifrån ett psykologiskt 

perspektiv 

 

 

Föreläsningar/information om 

utvecklingspsykologi, stress och 

samtalsmetodik.    

 

Handledning om personal behöver 

det, exempelvis hur det 

pedagogiska arbetet kan anpassas 

utifrån en elev med 

koncentrationssvårigheter.   

Vid behov   

Verksamhetsutveckling 

● Utveckla metoder och 

förhållningssätt 

● Utvärdera och följa upp insatser 

● Fortbildning av arbetslag 

● Konsultation till ledningspersonal 

 

Ett systematiskt sätt att arbeta på 

enligt principen 

kartlägga/identifiera problemet, 

åtgärda problemet och utvärdera 

effekten. Utifrån resultaten går 

sedan att se vad verksamheten 

behöver ifråga om 

verksamhetsutveckling.  

Vid behov under 

hela läsåret 

Åtgärdande och stödjande insatser 

● Föreslå åtgärder och insatser 

● Bistå personal och elevhälsa vid 

svåra samtal 

● Stödsamtal till elever, föräldrar och 

personal (skolrelaterade frågor) 

● Behov av omfattande 

behandlingsinsatser remitteras till 

extern specialistnivå 

Samma som ovan, för att kunna 

bedöma på vilka grunder åtgärder 

och insatser behövs av psykolog. 

 

Vid remiss behov, till specialist, 

möjlighet att göra ett 

”remissarbete”, det vill säga en 

”mindre kartläggning” för att få 

underlag till att skicka remiss, 

exempelvis till BUP.  

Vid behov under 

hela läsåret  
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● Vid pandemi och behov av 

distansundervisning 

Utredning och bedömning 

● Inlärningssvårigheter, skolrelaterad 

problematik, emotionella 

svårigheter, beteendestörningar 

m.m. 

● Diagnos av utvecklingsstörning 

Inbokade utredningar med 

frågeställning baserad utifrån 

den pedagogiska bedömningen.  

Vid behov under 

hela läsåret  

Samverkan 

● Tvärprofessionellt samarbete inom 

elevhälsoteamet 

● Samverkan med externa aktörer 

som arbetar med barn och 

ungdomar 

● Vårdnadshavare 

 

Deltar regelbundet på EHT  

 

Har möjlighet att samverka med 

andra aktörer för att exempelvis 

diskutera anpassning utifrån 

psykologiska frågeställningar.  

 

Möten med vårdnadshavare utifrån 

aktuella uppdrag.    

1 gång/månad 

under läsåret  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Skolsköterska 

Skolsköterska har ansvar för elever i behov av särskilt stöd ur ett medicinskt perspektiv, samt för 
att bistå rektor i skolutvecklingsarbetet. Arbetet inriktas på basprogrammet, men ska också stödja 
det pedagogiska arbetet med det medicinska perspektivet vid val av arbetsformer och arbetssätt i 
skolan, samt vid elevens val av framtida utbildningsväg. Skolläkare ska finnas. 

Område Vad gör du/dina insatser under läsåret   När  

Hälsofrämjande och 

förebyggande arbete 

1.Hälsoundervisning enskilt och i 

grupp 

 

 

● Kost, fysisk aktivitet och fetma, 

åk 4-9 

● Sex och samlevnad, åk 4-9 

● ANT- undervisning, åk 4-9 

 

 

  

 

Vt   

2. Delta på temadagar kring hälsa 

 

● Deltar i planering av innehåll i 

samverkan med arbetslagen  

Ht och Vt  

 

3.Kartlägga elevernas behov   utifrån 

hälsa och livsstilsfrågor 

● ELSA-enkäter i F-klass, åk 4 och 

åk 7  

● Motiverande samtal 

 

Ht  

 

Vid behov 

 

4. Handledning, konsultation och 

rådgivning 

 

● Rådgivning till lärarna 

● Rådgivning till elever 

● Delta på studiedagar med 

På uppdrag av 

rektor 

Under hela 
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skolans personal 

 

 

läsåret 

 

 

5. Alsalamskolans basprogram för 

skolhälsovården som erbjuds alla 

elever i detta ingår: 

 

● Hälsobesök, vaccinationer, 

kontroller (uppföljningar av 

ryggar, allergier, fysisk och 

psykisk hälsa m.m.), 

hälsoupplysning samt träffar 

med samtliga elever under 

deras skoltid 

 

Enligt 

basprogrammet 

Verksamhetsutveckling 

1. Utveckla metoder och 

förhållningssätt 

2. Utvärdera och följa upp insatser 

3. Fortbildning 

4. Konsultation till 

ledningspersonal 

5. Bistå i arbetet med 

resursfördelning 

6. Förbättringsområde utifrån 

IVOs beslut. 

● Implementering av Prorenatas 

journalöverföring och 

dokumentation. 

● Vaccination ska registreras till 

Folkhälsomyndigheten 

● Skolsköterskans mottagning ska 

vara fullt utrustat i enlighet med 

Socialstyrelsens 

rekommendationer. 

● Mottagningen ska vara 

ljudisolerat. 

● Verksamhetschef för elevhälsan 

är rektor och verksamhetschef 

för medicinska insatser är 

skolläkare. 

● Implementering av skolans 

ledningssystem. 

 

1. 

● Deltar i och utvecklar arbetet 

enligt planen mot diskriminering 

och kränkande behandling och 

elevhälsoplanen.   

2. 

● Kontroll gällande kosten i matsal 

och elevcaféet  

● Förstahjälpentavlor 

 

● Delta i EHT-träffar 

 

● Uppföljning och åtgärder utifrån 

hälsosamtal 

 

3. 

● Organisera HLR-utbildning i 

samråd med huvudman och 

rektor  

 

4. 

● Närvaro vid elevhälsoteamets 

möten 

 

5. 

● Delta i resursfördelningen 

 

 

Ht och vt vid 

terminsstart 

 

 

 

Kontinuerligt 

under läsåret 

 

 

1 gång/ vecka 

 

Kontinuerligt 

under läsåret 

 

 

Var 3:e år 

 

 

 

 

1 gång/vecka 

 

 

 

Kontinuerligt 

under läsåret 

Åtgärdande och stödjande 

insatser 

● Akuta insatser vid skador och 

olycksfall 

● Remittera till andra vårdinstanser 

 

Vid behov 
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● Dokumentera via ProReNata 

1. Sjukvårdsinsatser  

2. Remittering till olika 

vårdinstanser 

3. Olika åtgärder och insatser 

 

Kontinuerligt 

under läsåret 

 

 

 

Utredning och bedömning 

 

Medicinsk utredning sker i 

samverkan med skolläkaren och 

elevhälsoteamet 

 

På uppdrag av 

rektor 

Samverkan ● Tvärprofessionellt samarbete 

inom elevhälsoteamet 

●  Samverkan med externa 

aktörer som arbetar med barn 

och ungdomar 

●  Samverkan med pedagoger 

och övrig personal på enheten 

● Samverkan med 

vårdnadshavare 

 

Kontinuerligt 

under hela läsåret 

3. Skolkurator 

Kurator har ansvar för elever i behov av särskilt stöd ur ett psykosocialt perspektiv, samt för att 
bistå rektor i skolutvecklingsarbetet. Arbetet inriktas på att stödja det pedagogiska arbetet med 
det psykosociala perspektivet vid val av arbetsformer och arbetssätt i skolan. 

Område  Vad gör du/dina insatser under läsåret   När  

Hälsofrämjande och 

förebyggande arbete 

 

1. Observationer 

 

Kurator befinner sig i de olika miljöerna i 

skolan och observerar hur eleverna 

fungerar tillsammans, exempelvis i 

matsalen, under raster eller i klassrummet 

 

 

Vid skolstart och 

under hela läsåret 

Vid riskområde 

Med nya och 

nyanlända elever 

och vid 

avvikande 

beteende 

2. Individuella samtal:  

 

● En del av det förebyggande arbete 

som bedrivs genom kurator är 

enskilda samtal när oro för en elev 

uppdagas, antingen av lärarkollegor 

eller eleven själv. Oro för eleverna 

kan uppstå vid exempelvis avvikande 

beteende  

● Enskilda samtal kan även ske med 

vårdnadshavarna till eleverna. 

Vid skolstart och 

under hela läsåret 

Med nya och 

nyanlända elever 

och deras 

vårdnadshavare 

och vid 

avvikande 

beteende   
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Kurator på skolan finns som stöd för 

vårdnadshavarna gällande deras barn 

● När nya elever kommer till skolan har 

kurator ett välkomstsamtal med den 

nya eleven för att berätta om sin roll 

på skolan och presentera sig. Detta 

för att skapa trygghet och relationer 

till eleverna  

  

 

3. Arbete på gruppnivå: 

 

● Kurator jobbar med klasser och 

grupper genom att finnas närvarande 

och synas i olika områden och 

sammanhang på skolan. 

● Gruppsamtal med klasserna sker med 

jämna mellanrum med kurator där 

olika teman utifrån skolans 

värdegrund bearbetas  

● Kurator har gruppsamtal om 

sexualkunskap och hur det är att växa 

upp biologiskt och psykosocialt. 

Material: tex. ”Stopp min kropp” och 

”Parkgömmet”.  

● Kurator arbetar med eleverna kring 

samtal om trakasserier och mobbning 

● Kurator arbetar med uppmuntrande 

elevsamtal kring studierna och 

framtiden 

● Kurator har samtal om alkohol, 

droger och rökning med eleverna 

som förebyggande arbete   

Material: tex. Utbildningsmaterial från 

Aktivskola 

 

ht och vid behov 

för alla elever  

 

4. Arbete med personal 

 

● Kurator deltar regelbundet i 

arbetslagsträffar, APT och studiedagar 

och finns för att ge råd och stöd till 

arbetskollegor. 

 

Under hela 

läsåret   

5. Rådgivande och stödjande 

roll i likabehandlingsarbetet 

 

 

● Kurator har en aktiv roll i 

likabehandlingsarbetet genom 

deltagande i utformning av 

”Elevhälsoplanen”, ”Plan mot 

ht och vt enligt 

respektive 

styrdokumentens 

årshjul.  
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diskriminering och kränkande 

behandling” samt ”Krisplan”. Som 

ovan nämnts arbetar kurator även 

med dessa frågor genom samtal med 

elever och personal vid alla enheter 

och fritidshemmet  

  

 

 

 

 

Verksamhetsutveckling 

1. Utveckla metoder och 

förhållningssätt 

2. Utvärdering och uppföljning 

av insatser 

 

● Under elevhälsoträffar varje vecka 

utvärderas insatser, även uppföljning 

av insatser sker under dessa träffar. 

● Under arbetslagsträffar får personalen 

återkoppling av pågående ärenden av 

kurator och specialpedagog 

● Specialpedagog och kurator har 

enskilda träffar varje vecka för att 

diskutera och arbeta kring elever i 

behov av särskilt stöd 

● Kurator har tät kontakt med 

skolsköterskan angående eleverna och 

deras hälsa   

 

Under hela 

läsåret 

3. Fortbildning 

 

● Fortbildning till ny personal 

● Fortbildningsinsatser för skolans 

enheter  

Under hela 

läsåret  

4. Konsultation till 

ledningspersonal 

 

● Kurator har tät kontakt med rektor 

gällande elevhälsoarbetet och kan 

bidra med tankar och idéer om hur 

arbetet kan utvecklas  

● Kurator har tät kontakt med 

huvudmannen gällande 

elevhälsoarbetet och kan bidra med 

tankar och idéer om hur arbetet kan 

utvecklas  

 

Under hela 

läsåret 

5. Bistå i arbetet med 

resursfördelning 

 

● Kurator är med i utformandet av 

klassfördelning/gruppering där 

hänsyn ges åt elevernas individuella 

behov. Detta sker när eleverna flyttar 

från förskolan till förskoleklass, från 

förskoleklass till åk 1, från åk 3 till åk 

4 samt från åk 6 till åk 7 

● Vid omplacering av elev från en klass 

till en annan finns kurator med för 

konsultation om vad som blir bäst för 

Enligt 

övergångsplaner 

 

 

 

 

 

 

Vid behov 

 



14 
 

eleven i fråga 

● Kurator är närvarande och 

samarbetar med elevhälsoteamet vid 

behov av resurspedagog samt när 

klasser är i behov av extra resurser av 

annat slag  

 

 

 

1 gång/vecka 

Åtgärdande och stödjande 

insatser 

1. Föreslå åtgärder och insatser 

 

● Kurator föreslår åtgärder och insatser 

vid elevhälsoteamets möten  

● Åtgärder och insatser diskuteras även 

vid samtal med arbetslag 

● Samtal med personal kan ske vid 

akuta situationer där beslut och 

åtgärder behöver fattas snabbt 

 

 

 

Under hela 

läsåret 

2. Bistå personal vid svåra 

samtal med elev eller 

vårdnadshavare 

 

● Kurator kan finnas närvarande vid 

samtal med exempelvis föräldrar eller 

elever om situationen kräver det 

● Stödsamtal till elever, personal och 

föräldrar 

● Stödsamtal kan ske vid avvikande 

beteende, slagsmål, stora konflikter, 

mobbning, våld, sociala 

medierelaterade problem, hög 

frånvaro, problematik i hemmet, 

ätstörningar och andra psykosociala 

frågor som elever kommer i kontakt 

med. Det finns olika typer av samtal 

beroende på elevens behov. En del 

elever är i behov av, eller efterfrågar, 

regelbunden kontakt med kurator 

medan andra samtal är akuta eller 

sker vid endast ett tillfälle. Detta 

gäller även för föräldrar och/eller 

personal.  

● Ovannämnda samtal kan ske både 

som individuella samtal eller 

gruppsamtal   

 

Under hela 

läsåret och vid 

krissituation 

 

Se rutiner för ” 

Svåra samtal med 

vårdnadshavare” 

(s.30) 

3. Remittera till specialistnivå 

 

● Kurator har i uppgift att vid särskilda 

situationer ha kontakt med och 

samverka med myndigheter och 

institutioner som exempelvis 

Under hela 

läsåret 
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socialtjänst eller ungdomspsykiatrin.  

 

4. Stödsamtal vid pandemi och 

behov av 

distansundervisning 

● Vid distansundervisning ska 

kuratorerna finnas tillgängliga för 

elever som önskar samtal. 

Vid behov 

Utredning och bedömning 

  

 

● Kurator gör sociala utredningar för 

elever med särskilda behov på 

uppdrag från rektor och i samråd 

med elevhälsan. Efter utredning och 

bedömning görs även uppföljning av 

åtgärder.   

På uppdrag av 

rektor 

Samverkan 

 

 

● Samverkan sker genom 

tvärprofessionellt samarbete inom 

elevhälsoteamet 

● Samverkan sker med externa aktörer 

som arbetar med barn och ungdomar 

(som ovan nämnts socialtjänst och 

ungdomspsykiatri med flera). 

● Samverkan med pedagoger och övrig 

personal på enheten 

 

Under hela 

läsåret 

 

4. Specialpedagog 

Specialpedagog har ett pedagogiskt ansvar för elever i behov av särskilt stöd, och för att bistå 
rektor i pedagogiskt utvecklingsarbete. Arbetet inriktas på att stödja det pedagogiska arbetet 
genom att medverka till att val av arbetsformer och arbetssätt i skolan anpassas efter elevens 
möjligheter och specifika behov. 

 

Område  Vad gör du/dina insatser under läsåret   När  

Hälsofrämjande och  

förebyggande arbete 

● Övergångar förskolan till 

förskoleklassen, 

förskoleklassen till åk 1, 

åk 3 till åk 4, åk 6 till åk 7 

och åk 9 till gymnasiet 

● Synliggöra skolans arbete 

med extra anpassningar 

och särskilt stöd för 

Deltar vid klassbildning och 

överlämning av elever i behov av 

särskilt stöd inför stadiebyten. 

 

mars-maj  

 

 

 

 

 

Presentation och information i alla 

klasser samt vid föräldramöten. 

 

aug/sep 
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elever och föräldrar 

● Tillföra 

specialpedagogisk 

kompetens som ett stöd i 

det pedagogiska arbetet 

samt i den övergripande 

planeringen av 

elevhälsans arbete 

● Kartlägga hinder och 

möjligheter i skolmiljön 

● Följa upp, utvärdera och 

stödja utvecklingen av 

verksamhetens 

lärandemiljöer 

● Särskilt ansvar gällande 

rutiner och material för 

att följa elevers 

kunskapsutveckling- 

tidiga insatser 

● Rådgivande och 

stödjande roll i arbetet 

med att förebygga 

kränkningar, trakasserier 

och diskriminering  

● Delta i mottagandet av 

nyanlända elever 

 

 

 

 

 

Elevhälsoträffar med varje arbetslag  
Var tredje 

vecka 

Planerings-/uppföljningsmöte möte 

med kurator   
1 gång/vecka 

Möte med elevhälsoteamet 1 gång/vecka 

Aktualisera skolans rutiner för att följa 

upp elevers kunskapsutveckling 
aug/sep 

Kontinuerliga observationer i klassrum 

och skolans övriga miljöer.  

Under hela 

läsåret 

Handledning till personal. 

Resurspedagoger ges handledning 1 

gång/vecka  

Under hela 

läsåret   

Deltar vid betygskonferens för åk 6-9.  

 

nov/dec 

maj/juni 

 

Delta i arbetet med de nationella 

proven. Samarbeta med berörda 

pedagoger och elevhälsan gällande 

planering, genomförande, rättning, 

analys och åtgärder. 

nov-juni 

 

Kontinuerligt särskilt ansvar för arbetet 

utifrån skolans ”Plan mot 

diskriminering och kränkande 

behandling” (se årshjul i aktuell plan).  

 

Under hela 

läsåret  
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Delta i arbetet vid kartläggning av 

nyanlända elever.  

Under hela 

läsåret 

   Verksamhetsutveckling 

● Utveckla metoder och 

förhållningssätt 

● Utvärdera och följa upp 

insatser 

● Fortbildning 

● Konsultation till 

ledningspersonal 

● Bistå i arbetet med 

resursfördelning 

 

Elevhälsoträffar med varje arbetslag.  
var tredje 

vecka 

Planerings-/uppföljningsmöte möte 

med kurator  

1 

gång/vecka. 

Möte med 

elevhälsoteamet  

1 

gång/vecka. 

Handledning av personal. 

Resurspedagoger ges handledning  

1 

gång/vecka.   

Möte med skolans utvecklingsgrupp.   
2 gånger/ 

månad 

Deltar vid resultatanalys med 

utgångspunkt i elevernas 

kunskapsresultat/betyg. Vid behov 

genomförs åtgärder på organisations, 

grupp- och individnivå. 

Resursfördelningen ses över.  

Inför 

terminsstart 

ht och vt 

samt vid 

utvärdering 

av åtgärds-

program. 

Kontinuerligt särskilt ansvar gällande att 

uppmärksamma behov av resurser 

utifrån arbetslagens och enskilda elevers 

behov.  

Under hela 

läsåret 
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Åtgärdande och stödjande 

insatser 

● Föreslå åtgärder och 

insatser 

● Bistå personal vid svåra 

samtal 

● Stöd till elever, föräldrar, 

personal (skolrelaterade 

frågor) 

● Pedagogisk handledning 

och konsultation, vara 

kvalificerad 

samtalspartner 

● Vid pandemi och behov 

av distansundervisning. 

 

Kontinuerligt särskilt ansvar i arbetet 

med extra anpassningar, pedagogiska 

utredningar och särskilt stöd. Särskilt 

ansvar gällande att utforma och 

utvärdera åtgärdsprogram. Samarbetet 

med övrig personal sker vid 

elevhälsoträffar och övriga möten 

Under hela 

läsåret 

Kontinuerligt delta vid möten och 

elevkonferenser tillsammans med 

vårdnadshavare, mentor och/eller 

elevhälsoteamet.  

Under hela 

läsåret 

Undervisning, enskilt eller i mindre 

grupp, som en extra anpassning under 

en begränsad period (4-8 v) eller som 

särskilt stöd under en längre period.  

Vid behov 

Handledning till personal. 

Resurspedagoger ges handledning 1 

gång/vecka  

Under hela 

läsåret   

Utredning och bedömning  

● Pedagogisk kartläggning 

och utredning  

 

På rektors uppdrag genomförs 

kontinuerligt pedagogiska 

kartläggningar och utredningar. Detta 

sker i samarbete med berörda 

pedagoger, vårdnadshavare och elever 

(med utgångspunkt från elevernas 

ålder). 

Under hela 

läsåret 

Samverkan 

● Tvärprofessionellt 

samarbete inom 

elevhälsoteamet 

●     Samverkan med 

pedagoger och övrig 

personal på enheten 

● Samverkan med externa 

aktörer som arbetar med 

barn och ungdomar 

Elevhälsoträffar med varje arbetslag  
Var tredje 

vecka 

 

Planerings-/uppföljningsmöte med 

kurator  

1 

gång/vecka. 

Möte med 

elevhälsoteamet  

1 

gång/vecka. 
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● Samverkan med 

vårdnadshavare 

 

Samarbete med Centralt skolstöd.   Vid behov 

Samverkan med SPSM.  Vid behov 

Deltar vid överlämning efter insatser 

från t.ex. logoped och BUP.  
Vid behov 

Deltar vid möten med t.ex. 

vårdnadshavare, socialtjänst, 

habiliteringen, BUP, logoped och 

audiolog.   

Vid behov 

 

5. Studie- och yrkesvägledare 
Studie- och yrkesvägledaren ger information och vägledning angående vilka studie- och yrkesval 
som finns, så att eleven får möjlighet att göra väl underbyggda val. Särskilt viktigt är detta för 
elever som av olika skäl har svårt att orientera sig i utbildningssystemet. Studie- och 
yrkesvägledaren stödjer elever och vårdnadshavare i frågor som rör utbildning och framtidsval 
vad gäller studier. Studieval är en process som tar tid och det innebär att eleven från lågstadiet, 
mellanstadiet samt högstadiet behöver få kännedom om sina valmöjligheter samt hur eleven på 
bästa sätt ska göra för att nå sina mål.  

 

Område  
Vad gör du/dina insatser under 

läsåret   
När  

Hälsofrämjande och 

förebyggande arbete 

● Kunskapsförmedling inom 

olika program och 

yrkesområden, information 

till elever, föräldrar, 

personal och arbetslag. 

● Vägledning och idéer till 

elever  

Informerar om de olika programmen 

som finns på gymnasiet, hur de är 

uppbyggda och hur man söker dem. 

Vägledningssamtal utifrån deras frågor 

och önskemål. Exempel på vägledning 

som SYV erbjuder kan bland annat vara 

studieplanering, problemlösning i 

studiegången, val av inriktningar, val av 

kurser, behörighetsbestämmelser och 

meritpoäng samt program som man vill 

söka. Powerpoint med viktig information 

och filmer som ger idéer om 

framtidsyrke och val till elever och 

föräldrar 

september- 

november 
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Verksamhetsutveckling 

● Utveckla metoder och 

förhållningssätt 

● Utvärdera och följa upp 

insatser 

● Info-möten med 

kommunen/ SYV-träffar 

● Föräldramöten 

● Individuellt samtal med 

föräldrar 

● Besök på 

gymnasieskolorna  

 

 

Arbete med låg-, mellan- och 

högstadiet. SYV utarbetar vägledningen 

utifrån elevernas ålder. Exempel på 

aktiviteter för låg- och mellanstadiet 

kan vara att de får i uppgift att rita sitt 

framtidsyrke, vilket sedan följs upp och 

eleverna får göra liknande aktiviteter. 

Besök till olika yrkesgrupper såsom 

Brandkåren mm. 

Sker 

kontinuerlig

t under 

läsåret 

beroende 

på årskurs 

(se 

aktivitetspla

nen för 

detaljerad 

info).  

 

 

 

● Praovecka för åk 9 

● Gymnasieval åk 9 

Eleverna i åk 9 går på prao en vecka 
för att få inse hur yrkesverksamheten 
ser ut. 

Regelbundna SYV-träffar och 

informationsmöten med kommunen. 

 

Föräldramöten och samtal i 

förebyggande syfte, samt information 

om gymnasieval och prao på 

möten/samtal. 

Kontinuerlig information och 

uppdatering till eleverna, såsom 

”Gymnasiemässan”, ”Elev för en dag” 

och studiebesök. 

Under ht 

● Information och praovecka 

för åk 8 

Eleverna går ut på prao i en vecka för 
att få kännedom om yrkeslivet.  

mars - april 

Åtgärdande och stödjande 

insatser 

● Föreslå åtgärder och 

insatser 

● Bistå eleverna och 

föräldrar med viktig 

information 

● Stödsamtal till elever, 

föräldrar och personal 

(skolrelaterade frågor) 

● Studieplanering 

Stöttar de elever som ska göra sina 

gymnasieval. Hjälpa och finnas för 

elever som vill göra omval. Bistå med 

att hitta praoplatser och hjälpa elever 

som inte har mål eller inte vet vilka val 

de ska göra. Dela ut gymnasiekatalogen 

och broschyrer till elever.   

mars – april  
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Kartläggning/utredning 

● Skolrelaterad problematik, 

emotionella svårigheter. 

Medverkar vid pedagogiska 

kartläggningar/ utredningar vid behov.  
Vid behov 

Distansundervisning 

● Stödjande och rådgivande 

samtal vid förekommande 

pandemi och 

distansundervisning 

Vid distansundervisning ska studie- 

och yrkesvägledaren finnas tillgänglig 

för personal, elever och 

vårdnadshavare som önskar råd och 

stöd i deras undervisning och framtida 

studie- och yrkesval.  

Vid 

distansunde

rvisning 

Samverkan 

● Samarbete inom 

elevhälsoteamet, 

arbetslagen och med 

vårdnadshavare 

 

 

Medverkar vid elevhälsoträffar 
(elevhälsoteamet och arbetslagen). 
Individuella möten med elev och 
respektive vårdnadshavare.  

Vid behov 

● Överlämning till gymnasiet 

åk 9 

I samarbete med EHT, lärare och 

rektor  
augusti 

             

6. Specialläraren 

Område  
Vad gör du/dina insatser 

under läsåret   
När  

Hälsofrämjande och 

förebyggande arbete 

● Kartlägga hinder och 

möjligheter i 

skolmiljön 

● Följa upp, utvärdera 

och stödja 

utvecklingen av 

verksamhetens 

lärandemiljöer 

● Särskilt ansvar gällande 

rutiner och material 

för att följa elevers 

kunskapsutveckling- 

tidiga insatser 

Elevhälsoträffar med varje 

arbetslag 

Möte med elevhälsoteamet  

Aktualisera skolans rutiner 

för att följa upp elevers 

kunskapsutveckling 

Kontinuerliga observationer 

av elever i dess lärmiljö eller 

annan miljö.  

Samarbete med 

specialpedagog för att planera 

verksamheten för att rätt 

Var tredje vecka 

Varje vecka 

 

Aug/sep 

 

Under hela läsåret 
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insatser och stöd ges.  

   Verksamhetsutveckling 

● Utveckla metoder och 

förhållningssätt 

● Ämnesspecifika 

insatser 

● Utvärdera och följa 

upp insatser 

● Fortbildning 

Elevhälsoträffar med varje 

arbetslag.  

 

var tredje vecka 

Möte med 

elevhälsoteamet  
1 gång/vecka. 

Samtal och samverkan 

med pedagoger och 

förstelärare. 

Under hela läsåret. 

 

Planera särskild 

undervisning och 

ämnesspecifika insatser 

Under hela läsåret. 

Åtgärdande och 

stödjande insatser 

● Föreslå åtgärder och 

insatser och vara 

delaktig i 

arbetsgången. 

● Bistå personal vid 

svåra samtal 

● Stöd till elever, 

föräldrar, personal 

(skolrelaterade frågor) 

● Vara kvalificerad 

samtalspartner, delta i 

didaktiska diskussioner 

med pedagoger. 

● Vid pandemi och 

behov av 

distansundervisning. 

 

Arbete med extra 

anpassningar, pedagogiska 

utredningar och särskilt 

stöd. I samverkan med 

specialpedagog 

komplettera vid behov i 

att utforma och utvärdera 

åtgärdsprogram. 

Samarbetet med övrig 

personal sker vid 

elevhälsoträffar och övriga 

möten 

Under hela läsåret 

Delta vid möten och 

elevkonferenser 

tillsammans med 

vårdnadshavare, mentor 

och/eller elevhälsoteamet.  

Vid behov 

Undervisning, enskilt eller 

i mindre grupp, som en 

extra anpassning under en 

begränsad period (4-8 v) 

eller som särskilt stöd 

under en längre period.  

Vid behov 

Planera 

verksamheten/undervisni

ngen efter en framtagen 

plan. 

 

 

Under hela året  
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Utredning och 

bedömning  

● Bidra till pedagogisk 

kartläggning och 

utredning  

 

På rektors uppdrag bidra 

till pedagogiska 

kartläggningar och 

utredningar. Detta sker i 

samarbete med berörda 

pedagoger, 

vårdnadshavare och elever 

(med utgångspunkt från 

elevernas ålder). 

Under hela läsåret 

Samverkan 

● Tvärprofessionellt 

samarbete inom 

elevhälsoteamet 

●  Samverkan med 

pedagoger och övrig 

personal på enheten 

● Samverkan med 

vårdnadshavare 

 

Elevhälsoträffar med varje 

arbetslag  
Var tredje vecka 

Möte med 

elevhälsoteamet  
1 gång/vecka. 

Deltar vid möten med 

t.ex. vårdnadshavare, 

pedagoger, Eht.  

Återkoppling till 

vårdnadshavare, elev och 

pedagog. 

Vid behov 

 

Vid utvärderingstillfälle 

under hela läsåret. 

 
 
EXTRA ANPASSNINGAR OCH SÄRSKILT STÖD 

Så här tar du ställning till en elevs stödbehov 

Ta först och främst reda på hur undervisningen har mött elevens behov i alla ämnen eller kurser 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. Elevhälsan kan ofta bidra till helhetsbilden. 

Undersök elevens hela skolsituation i dess läromiljö i och utanför klassrummet.  

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 i elevens lärmiljö 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? 

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 räknas till exempel som extra anpassningar, inte som särskilt stöd. 
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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. 

● 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. 

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. Rektorn är den som ska se till att man gör en sådan utredning och som sedan beslutar om 
särskilt stöd. Särskilt stöd måste dokumenteras i ett så kallat åtgärdsprogram. 

Några exempel på särskilt stöd 

● regelbundna specialpedagogiska insatser i ett visst ämne, till exempel undervisning av en 
speciallärare under en längre tid 

● placering i en särskild undervisningsgrupp 

● enskild undervisning 

● 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 

● reducerat program i gymnasieskolan – med samma förutsättningar som för anpassad studiegång 
men kopplat till kurser 

● reducering av nationellt program i gymnasiesärskolan. 

Dokumentera extra anpassningar 

I de årskurser där man gör skriftliga individuella utvecklingsplaner ska extra anpassningar 
sammanfattas i dem. Extra anpassningar ska inte skrivas in i eventuella åtgärdsprogram.  

Särskilt stöd och åtgärdsprogram går att överklaga 

Om en utredning visar att en elev behöver särskilt stöd ska skolans rektor besluta om ett 
åtgärdsprogram. Det är ett dokument där skolan skriver ned vilka behov eleven har och hur 
skolan ska tillgodose dem. Om utredningen visar att eleven inte behöver särskilt stöd ska rektorn 
fatta beslutet att inte utarbeta något åtgärdsprogram. Både innehållet i ett åtgärdsprogram och 
beslut om att inte göra ett åtgärdsprogram kan överklagas av en elev som fyllt 16 år och av 
elevens vårdnadshavare. 

Åtgärdsprogram beskriver det särskilda stöd som en elev får. Det ska alltså inte ta upp eventuella 
diagnoser som eleven fått. Ett åtgärdsprogram handlar om skolans insatser och undervisningen. 
De eventuella extra anpassningarna som gäller samma elev ska inte stå med i åtgärdsprogrammet 
eftersom extra anpassningar inte går att överklaga. 
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Uppföljning av åtgärdsprogram 

Det är inte reglerat hur särskilt stöd och åtgärdsprogram ska följas upp och utvärderas, utan det 
är upp till skolan att hitta lämpliga rutiner för detta. Det är viktigt att följa upp nya 
åtgärdsprogram ofta, för att få reda på hur skolans åtgärder fungerar. 

Rektorn ansvarar för stödinsatser 

Rektorn ansvarar för att skolan har rutiner för arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. 
Rektorn ansvarar också för att personalen ska känna till rutinerna som finns på skolan. En rektor 
kan delegera uppdraget att göra utredningar om elevers behov av särskilt stöd. Rektorn kan också 
delegera beslutet om ett åtgärdsprogram ska utarbetas eller inte. Men om åtgärdsprogrammet 
innehåller beslut om att en elev ska få enskild undervisning, delta i särskild undervisningsgrupp 
eller anpassad studiegång måste rektorn ta beslutet själv. 

Vårdnadshavarnas roll i utredningar om särskilt stöd 

Skolan ska samverka med vårdnadshavare i så stor utsträckning som möjligt. Skolan behöver 
vårdnadshavarnas medgivande om läkare eller psykolog gör bedömningar i samband med 
utredningen. Däremot behövs inget medgivande när skolan gör den pedagogiska bedömningen. 
Om vårdnadshavare skulle ha invändningar på den pedagogiska bedömningen kan 
vårdnadshavarna överklaga beslutet.  De kan också överklaga om rektorn beslutat att eleven inte 
behöver särskilt stöd. Skolans ansvar för att ge eleven den undervisning som hen behöver.  

HANDLINGSPLAN OCH ARBETSGÅNG VID ELEVÄRENDEN 

Skolverkets allmänna råd (2014), arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 

● Personal uppmärksammar att en elev riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen 
i läroplanen eller mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Pedagogen ansvarar för 
att utforma extra anpassningar, vilka dokumenteras i elevens IUP. Vid behov kan arbetslaget 
samråda med kollegor eller personal från elevhälsan. Utvärdering av de extra anpassningarna 
görs kontinuerligt. Ifall de extra anpassningarna inte bedöms tillräckliga ska de intensifieras.  

Ansvariga: All personal och vid behov med stöd av elevhälsoteamet 

 

● Ifall stödet via extra anpassningar inte bedöms tillräckliga anmäls ärendet till EHT och rektor 
som beslutar om en utredning inför ett eventuellt åtgärdsprogram. 

Ansvarig: All personal samt rektor 

 

● Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd upprättas ett åtgärdsprogram i 
samråd med elev och vårdnadshavare. Arbetet med åtgärdsprogrammet genomförs, följs upp 
och utvärderas kontinuerligt. Vid behov utarbetas ett nytt åtgärdsprogram annars avslutas det 
som är påbörjat. 

Ansvarig: Rektor eller personal på delegation av rektor 

 

● Vid behov kan elevhälsoteamet ta hjälp av externa kontakter. 

● Om elevens vårdnadshavare är missnöjd med ett beslut om åtgärdsprogram som skolan fattat, 
kan elevens vårdnadshavare enligt skollagen överklaga beslutet. Detta gäller både själva 
innehållet i ett åtgärdsprogram och ett beslut om att inte utarbeta ett åtgärdsprogram. Om 
eleven har två vårdnadshavare måste båda stå bakom överklagandet för att det ska vara giltigt. 
Den som vill överklaga ett beslut måste göra detta inom tre veckor från den dag som hon 
eller han fick ta del av beslutet. 
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Fem steg i att upptäcka och åtgärda särskilda behov 

Skolan skall skapa förutsättningar för föräldrarnas delaktighet i hela processen. För att kunna 
upptäcka och åtgärda särskilda behov måste det finnas en tydlig arbetsprocess. Den kan beskrivas 
i fem steg; 

1. att uppmärksamma 

2. att anmäla till EHT-  anmälningsblankett på driven eller via protokoll EHT möte arbetslagen 

3. att utreda 

4. att utarbeta 

5. att genomföra, följa upp och utvärdera  

  

      

 
Elevens behov av stöd tillgodoses 

genom extra anpassningar och 
dokumenteras i elevens IUP 

 
Eleven ges den ledning och stimulans 

i den ordinarie undervisningen  

 

 
Om stödet är inte tillräckligt görs en 

utredning av elevens eventuella 
behov.  

 
En utredning av elevens eventuella 

behov av särskilt stöd görs.  
Utredning visar att eleven har behov 

av särskilt stöd 

 

 

Arbetet med åtgärdsprogrammet 
genomförs, följs upp och utvärderas, 

särskilt stöd dokumenteras i 
åtgärdsprogrammet 

 

Ett nytt åtgärdsprogram utarbetas 
(med den ledning och stimulans som 

behövs i undervisningen) eller 
avslutas.  
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RUTIN VID SVÅRA SAMTAL MED VÅRDNADSHAVARE 

Genom personalens förhållningsätt och bemötande kan personalen bidra till ett gott samarbete 
mellan skola och vårdnadshavare. Kommunikationen med vårdnadshavarna kan ske på olika sätt. 
Däremot ska personlig kontakt prioriteras.  
 
Vid svåra samtal är det av stor vikt att vara öppen och lyhörd. Tydlighet är ännu en viktig aspekt i 
samtalet med vårdnadshavare. Därför är det av stor betydelse att använda ett konkret och rakt 
språk.  
 

Inför samtalet: 
- Var väl förberedd.  
- Var minst två deltagande personal. Vid behov ta hjälp av någon från EHT. Tänk däremot 

på att inte vara alltför många personal.  
- Vid behov- boka tolk i tid.  

 
Under samtalet: 
- Tänk på att dokumentera samtalet.  
- Klargör syftet med samtalet.  
- Lyssna och bekräfta vårdnadshavarna.  
- Tänk på att ha ett positivt förhållningssätt och att vara lösningsfokuserad.  

 
- Om samtalet inte har den önskade utgången, kan en ny tid för samtal bokas.  
- Vid hotfullt beteende ska mötet avslutas.  

 
Vid samtalets slut:  
- Sammanfatta samtalet och eventuella överenskommelser/åtgärder.  

 
 

 
Vid skriftlig kontakt med vårdnadshavare – ta hjälp av annan personal som kan läsa 
igenom den text/svar som skrivits.  
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Det generella: 
Det främjande, förbyggande och åtgärdande arbetet som utgör elevhälsoarbetet, 
från organisation, undervisning, lärmiljö och bemötande. 
Omfattas av all pedagogisk personal och alla kompetenser i elevhälsoteamet.  
 

Elevhälsoteam:  

Elevhälsoteamet består av rektor, specialpedagog/speciallärare, kurator, psykolog, skolsköterska 
och skolläkare. 

Externa kontakter:  

Vid behov av ytterligare insatser kan skolan söka stöd genom externa kontakter vilket ex kan 
vara: BUP, Habiliteringen, Logopedi och Foniatri, Optiker, Socialtjänst eller Centralt skolstöd. 

IUP:  

Individuell utvecklingsplan. 

Extra anpassningar:  

Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som normalt är möjlig att 
genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen.  

Pedagogisk utredning: 

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 rektor. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta 
att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektor 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 (Skollagen 3 kap 7 §).  

Särskilt stöd:  

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 och dokumenteras i elevens åtgärdsprogram.  

Åtgärdsprogram:  

Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska 
behovet av särskilt stöd och hur det ska tillgodoses framgå. Av programmet ska det också framgå 
när åtgärderna ska följas upp och utvärderas och vem som är ansvarig för uppföljningen 
respektive utvärderingen. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett 
åtgärdsprogram utarbetas. Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. Om beslutet innebär att 
särskilt stöd ska ges i en annan elevgrupp eller enskilt enligt 11 § eller i form av anpassad 
studiegång enligt 12 § får rektorn inte överlåta sin beslutanderätt till någon annan. Om en 
utredning enligt 7 § visar att eleven inte behöver särskilt stöd, ska rektorn eller den som rektorn 
har överlåtit beslutanderätten till i stället besluta att ett åtgärdsprogram inte ska utarbetas 
(Skollagen 3 kap 9 §). 
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KARTLÄGGNING, INSATSER OCH ÅTGÄRDER 
 

 Kartläggning   Insatser och åtgärder 

 Förskoleklass Kartlagda förmågor  Material  Arbetslag Specialpedagog 

 
    ht  

Läsa, skriva och 
tala 

Fonologisk och 
språklig 
medvetenhet 

Matematisk 
förmåga 

Skolverkets 
kart-
läggnings 
material för 
förskoleklas
sen 

Planering av extra 
anpassningar och 
särskilt stöd i 
samråd med 
specialpedagog. 
Kartläggning 
Rim, ramsor, 
sagor och lek 
 
Uppföljning av 
extra 
anpassningar och 
särskilt stöd i 
samråd med 
specialpedagog. 
 

Handledning 
Observationer  
Utredning 
Åtgärdsprogram 
Centralt skolstöd 

vt (maj-juni) Ordförståelse SWAP 

 

Kartläggning   Insatser och åtgärder 

 Åk 1 Kartlagda förmågor Material Arbetslag Specialpedagog 

  Åk 1 
 
 
 
ht och vt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vt (maj-juni) 

Läsa, skriva och 
tala 

Fonologisk och 
språklig 
medvetenhet 

Matematisk 
förmåga 
  

Skolverkets 
be-
dömnings 
stöd 

Planering av extra 
anpassningar och 
särskilt stöd i 
samråd med 
specialpedagog. 
Kartläggning 
Rim, ramsor, 
sagor och lek 
Ipad/Appar/ 
Dator 
 
 
 
Uppföljning av 
extra 
anpassningar och 
särskilt stöd i 
samråd med 
specialpedagog. 
 

Handledning 
Observationer 
Utredning 
Åtgärdsprogram 
Centralt skolstöd  
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 Kartläggning   Insatser och åtgärder 

 Åk 2 Kartlagda förmågor Material Arbetslag Specialpedagog 

 
 ht och vt 

Läsa, skriva och 
tala 

Fonologisk och 
språklig 
medvetenhet 

Matematisk 
förmåga 
  

Skolverkets 
bedömningss
töd 

  Extra anpassningar 
Kartläggning 
Rim, ramsor, sagor 
och lek 

  Ipad/Appar/Dator 

Handledning 
Observationer 
Utredning 
Åtgärdsprogram 

  Centralt skolstöd  

 

  Kartläggning Insatser och åtgärder 

  åk 3 
Kartlagda 
förmågor 

Material Arbetslag Specialpedagog 

  
 
 
 ht och vt 
  mars- maj (NP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  vt (maj-juni) 

Läsa, skriva och 
tala 
Fonologisk och 
språklig 
medvetenhet 
Matematisk 
förmåga 
 

Skolverkets 
bedömnings 
stöd 
Nationella 
prov 

Planering av extra 
anpassningar och 
särskilt stöd i 
samråd med 
specialpedagog. 
Kartläggning 
Rim, ramsor, sagor 
och lek 
Ipad/Appar/ 
Dator 
 
 
 
Uppföljning av 
extra 
anpassningar och 
särskilt stöd i 
samråd med 
specialpedagog. 
 

Handledning 
Observationer 
Utredning 
Åtgärdsprogram 

  Centralt skolstöd  

 
 

 

Kartläggning Insatser och åtgärder 

åk 4  Ämnen Material Arbetslag Specialpedagog 

 
 
okt 
 
 
 
aug test 3  
feb test 4 

  
 
Svenska 
  
  
 
 
 Matematik 

 
 
DLS- Rätt 
stavning och 
ordkunskap 
 
”Att förstå 
och använda 
tal” 

Extra anpassningar 
Kartläggning 
Rim, ramsor och 
sagor  
Ipad/Appar/Dator 

Handledning 
Observationer 
Utredning, 
Åtgärdsprogram 

  Centralt skolstöd 
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Kartläggning Insatser och åtgärder 

åk 5 Ämnen Material Arbetslag Specialpedagog 

okt 
  
 
aug test 4  
feb test 5 
 
 
 

Svenska 
 
 
 
Matematik  
 
 
 

DLS- 
Stavning 
och 
läsförståelse  
 
”Att förstå 
och 
använda tal”  

Extra anpassningar 
Kartläggning 
Ipad/Appar/Dator 

Handledning 
Observationer 
Utredning 
Åtgärdsprogram 

  Centralt skolstöd 

 

Kartläggning  Insatser och åtgärder 

åk 6  Ämnen Material Arbetslag Specialpedagog 

  dec-mars 
  
 
  aug test 5  
  feb test 6  

dec-maj 
 

    
  dec- maj 

 Svenska 
 
 
 Matematik  
 
 
 
  
Engelska 

Nationella 
prov  

 
 
”Att 
förstå och 
använda 
tal” och 
nationella 
prov  

 
Nationella 
prov 

Extra 
anpassningar 
Kartläggning 
Ipad/Appar/ 
Dator 

Handledning 
Observationer 
Utredning 
Åtgärdsprogram 
Centralt 
skolstöd 

 
 

Kartläggning                                    Insatser och åtgärder 

åk 7 Ämnen Material Arbetslag Specialpedagog 

  
nov 
 
 
 
aug test 6  
feb test 7 

 
Svenska 
 
 
 
Matematik 
 
 

DLS- 
rättstavning 1 
och 
ordförståelse  
 
”Att förstå 
och använda 
tal”  

Extra anpassningar 
Kartläggning 
Ipad/Appar/Dator 

Handledning 
Observationer 
Utredning 
Åtgärdsprogram 
Centralt skolstöd 

 

Kartläggning                                   Insatser och åtgärder 

åk 8 Ämnen Material Arbetslag Specialpedagog 

nov (stavning) 
feb (läsförståelse) 
 
 
 
aug test 7 
feb test 8  
 

Svenska 
 
 
 
 
 
Matematik 
 

DLS- 
rättstavning 2 
och 
läsförståelse 
 
”Att förstå 
och använda 
tal”  

Extra anpassningar 
Kartläggning 
Ipad/Appar/Dator 

Handledning 
Observationer 
Utredning 
Åtgärdsprogram 
Centralt skolstöd 
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Kartläggning                                    Insatser och åtgärder 

åk 9 Ämnen Material Arbetslag Specialpedagog 

dec-mars 
 
 
aug test 8  
feb test 9  
dec-maj 
 
 
 
dec-maj 
 

Svenska 
 
 
Matematik 
 
 
 
 
 
Engelska 

Nationella 
prov 
 
”Att förstå 
och använda 
tal” och 
nationella 
prov 
 
Nationella 
prov 

Extra anpassning 
Kartläggning 
Ipad/Appar/Dator 

Handledning 
Observationer 
Utredning 
Åtgärdsprogram 
Centralt skolstöd 
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Övergångsstrategier för Alsalamskolan: 

1. Förskolan > förskoleklass och fritidshem 

2. Förskoleklass > Åk 1 

3. åk 3 > åk 4  

4. åk 6 > åk  7 

5. åk 9 > gymnasiet 

Samverkan förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

Läroplansmål 

”Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja 
barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och 
fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa 
sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande. Det ska även finnas samarbetsformer 
som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklassen, 
skolan och fritidshemmet” (lpfö18rev 2.5 Övergång och samverkan). 

Verksamhetens mål: 

● Ett förtroendefullt samarbete med Alsalam förskolan, fritidsverksamhet och grundskola. 

● Särskild uppmärksamhet till barn som behöver särskilt stöd vid övergång till den nya 
verksamheten. 

Process 

Förskolan har kontinuerlig kontakt med förskoleklassens, fritidshemmet och skolans personal för 
utbyte utav kunskaper om innehållet i utbildningen. I början av varje läsår skrivs en gemensam 
samverkansplan av rektorerna för respektive verksamhet tillsammans med pedagogerna. 
Sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande skall vi tillsammans 
samverka för att det sker i praktiken på Förskolan Alsalam och Alsalamskolan.  

Barnen involveras i samverkansarbetet med förskoleklass, fritidshem och skolan. Barnen hälsar 
på i förskoleklassen för planerade aktiviteter tillsammans, detta för att sedan föra samtal om det i 
barngruppen och med sin nuvarande pedagog och lyfta fram tankar och reflektioner kring 
förskoleklass. Detta för att kunna få en inblick i hur det kan vara i förskoleklass. Vi bjuder in 
förskoleklassen till förskolan och utför olika samarbetsövningar för att kunna planera 
barngrupper och för att förskollärarna i förskoleklassen skall kunna skapa ett sammanhang och 
kontinuitet i barnen utveckling och lärande.  

Vårdnadshavare involveras och engageras i samverkansarbete under två utvecklingssamtal samt 
ett föräldramöte som förskolan står för, även föräldraenkäter skickas ut för analys och 
uppföljning.  

Resultat 

Samverkansarbetet mellan förskolan Alsalam och Alsalamskolans förskoleklass, fritidshem och 
skola skall leda till; 

● En gemensam kunskapssyn. 

● Stöd i barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. 

● Förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar.  
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Årshjul och tidslinje  

Månad Insats Syfte Ansvariga 

september 
 

• Föräldraenkäter. Gemensam utvärdering utav 
samverkansarbetet. 

Rektor, rektor för 
förskolan, förskoleklassen, 
förskolans pedagoger och 
fritidspedagoger. 

oktober Analys och uppföljning. En ny samverkansplan skrivs.  

Rektor, rektor för 
förskolan, förskoleklassen, 
förskolans pedagoger och 
fritidspedagoger. 

november 
 

Utvecklingssamtal för 
varje barn i förskolan.  

Info om samverkan och 
övergångblanketter för 
vårdnadshavare. 

Förskolans pedagoger 

december Planering föräldramöte 
Föräldrainflytande i 
övergången.  

Rektor, rektor för 
förskolan, förskoleklassen, 
förskolans pedagoger och 
fritidspedagoger. 

januari 

Alsalamskolan skickar 
anmälningslänk till 
vårdnadshavare 
Föräldramöte samverkan 

Barn som går på förskolan 
Alsalam skall få plats på 
förskoleklassen på 
Alsalamskolan. 
Föräldrainflytande i 
övergången. 

Rektor, rektor för 
förskolan, förskoleklassen, 
förskolans pedagoger och 
fritidspedagoger. 

februari 
Möte gemensam 
kunskapssyn 

En gemensam kunskapssyn 
lyfts. 

Förskoleklassen, förskolans 
pedagoger och 
fritidspedagoger. 

mars 
Gruppindelning utav 
barnen 
Föräldraenkäter 

Bästa förutsättningarna för 
utveckling och lärande. 
Föräldrasamverkan    

Rektor för förskolan och 
förskolans pedagoger 

april 

Övergångsblanketter & 
Överlämning för elever i 
behov av extra 
anpassningar och särskilt 
stöd.  

Sammanhang, kontinuitet och 
progression i barnens 
utveckling och lärande. 
EHT involvering och 
överlämning blanketter för 
barn i behov av särskilt stöd  

Rektor, rektor för 
förskolan, EHT och 
förskolans pedagoger.  

maj  

Överlämning förskolan 
tillsammans med 
förskoleklassens 
pedagoger. 

Sammanhang, kontinuitet och 
progression i barnens 
utveckling och lärande. 

Rektor för förskolan och 
förskolans pedagoger. 

juni 

Förskola och fritids 
gemensamma aktiviteter 
utbyte utav personal.  

 

Barnen involveras i samverkan 
med förskoleklass, fritidshem 
och skola. 

Förskolan och 
förskoleklassens pedagoger 
samt fritidspedagoger. 
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Övergångsplan för Alsalamskolan. Förskoleklass - åk 1 

Vecka Insats Syfte Ansvariga 

34 
Teambildning av nya 
klasser och arbetslag F–3  

Skapa trygghet och positiva 
grupper. 
 

Rektor 

36-37 Föräldramöte 
Information av rektor, 
elevhälsan och arbetslag åk 
F–3. 

Rektor 

14 
Mottagande mentorer deltar 
i undervisningen i FSK. 

Skapa relation mellan 
blivande mentor och 
eleverna samt för att skapa 
goda förutsättningar för det 
fortsatta lärandet. 

Arbetslagsledarna i 
arbetslag F–3.  

15 
Klassbildningsprocessen 
påbörjas. 

För att skapa goda 
förutsättningar för lärande 
görs vid behov förändringar i 
de befintliga klasserna. 

Rektor och arbetslag  
F–3. 

17 
Blivande ettors besök hos 
blivande mentorer.  

Information och trygghet. 
Rektor och blivande 
mentorer. 

19 

Överlämning av elever i 
behov av extra 
anpassningar och särskilt 
stöd. 

Skapa goda förutsättningar 
gällande planering för elever 
i behov av särskilt stöd. 

Rektor och 
elevhälsoteamet. 

22 
Föräldrainformation om 
klassbildning via brev. 
 

Information Rektor 

22–24 
Allmän överlämning där 
avlämnande och 
mottagande lärare träffas. 

Bevarandet av kontinuitet. Rektor 

24–25 Uppföljning/utvärdering.  

Uppföljning och utvärdering 
av överlämningsprocessen 
och överlämningsplanen. Vid 
behov revideras planen inför 
nästa läsår.  

Rektor och arbetslag F–3. 

 

  



36 
 

Övergångsplan för Alsalamskolan åk 3 - åk 4 

Vecka Insats Syfte Ansvariga 

34 
Teambildning av nya 
klasser och arbetslag 4-6. 

Skapa trygghet och    
positiva grupper. 
 

Rektor 

36-37 Föräldramöte 
Information av rektor, 
elevhälsan och arbetslag åk 
4–6. 

Rektor 

14 
Mottagande lärare deltar i 
undervisningen i åk 3. 

Skapa relation mellan 
blivande mentor och 
eleverna samt för att skapa 
goda förutsättningar för det 
fortsatta lärandet. 

Arbetslagsledarna i arbetslag F-3 
och 4–6. 

15 
Klassbildningsprocessen 
påbörjas. 

För att skapa goda 
förutsättningar för lärande 
görs vid behov förändringar 
i de befintliga klasserna. 

Rektor och arbetslag  
F-3. 

17 
Blivande fyrors besök hos 
blivande mentorer.  

Information och trygghet. Rektor och blivande mentorer. 

18 

Överlämning av elever i 
behov av extra 
anpassningar och särskilt 
stöd. 

Skapa goda förutsättningar 
gällande planering för 
elever i behov av särskilt 
stöd. 

Rektor och elevhälsoteamet. 

22 
Analys av resultaten av 
nationella proven.  

En av utgångspunkterna 
inför organisation och 
resursfördelning. 

Elevhälsan och arbetslag F-3. 

22 
Föräldrainformation om 
klassbildning via brev. 
 

Information Rektor 

22-24 
Allmän överlämning där 
avlämnande och 
mottagande lärare träffas. 

Bevarandet av kontinuitet. Rektor 

24-25 Uppföljning/utvärdering.  

Uppföljning och 
utvärdering av 
överlämningsprocessen och 
överlämningsplanen. Vid 
behov revideras planen 
inför nästa läsår.  

Rektor, arbetslag F-3 och 4–6. 
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Övergångsplan för Alsalamskolan åk 6 - åk 7 

Vecka Insats Syfte Ansvariga 

34 
Teambildning av nya klasser 
och arbetslag 7-9  

Skapa trygghet och     
positiva grupper 
 

  Rektor 

36-37 Föräldramöte  

Information av rektor, 

elevhälsan och arbetslag 

åk 7-9 

 

  Rektor 

10 
Mottagande lärare deltar i 

undervisningen i åk 6. 

Skapa relation mellan 

blivande mentor och 

eleverna samt för att 

skapa goda förutsättningar 

för det fortsatta lärandet. 

Arbetslagsledarna i arbetslag 4-6 

och 7-9. 

11 
Klassbildningsprocessen 

påbörjas 

För att skapa goda 

förutsättningar för lärande 

görs vid behov 

förändringar i de 

befintliga klasserna. 

Rektor och arbetslag 4-6 

15 
Blivande sjuors besök hos 

blivande mentorer.  
Information och trygghet Rektor och blivande mentorer 

18 

Överlämning av elever i 

behov av extra 

anpassningar och särskilt 

stöd. 

Skapa goda 

förutsättningar gällande 

planering för elever i 

behov av särskilt stöd  

Rektor och elevhälsoteamet 

22 
Analys av resultaten av 

nationella proven.  

En av utgångspunkterna 

inför organisation och 

resursfördelning 

Elevhälsan och arbetslag 4-6  

22 
Föräldrainformation om 
klassbildning via brev 
 

  Information   Rektor 

22-24 

Allmän överlämning där 

avlämnande och 

mottagande lärare träffas 

Bevarandet av kontinuitet   Rektor 

24-25 Uppföljning/ utvärdering  

Uppföljning och 

utvärdering av 

överlämningsprocessen 

och överlämningsplanen. 

Vid behov revideras 

planen inför nästa läsår.  

Rektor, arbetslag 4-6 och 7-9 
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Övergångsplan för åk 9 till gymnasiet  

Månad Insats Syfte Ansvariga 

September 

● Föräldramöte- 

information om 

gymnasiet  

 

 

● Arbetsmarknads- 

      kunskap 

 

● Ge föräldrarna 

kännedom om 

gymnasieskolan 

samt vilka meriter 

som krävs för att bli 

antagen. 

● Inspiration till 

eleverna gällande 

arbetsmarknad och 

utbildning 

 

SYV 

Oktober 

● Gymnasiemässan  

 

 

● Information om 

prao 

● Skapa kunskap om 

vilka gymnasieskolor 

som finns och vad har 

dessa har för program 

och inriktningar.  

● Eleverna ska få veta 

hur de söker prao samt 

få ökad förståelse för 

hur arbetsmarknaden 

ser ut.   

 SYV 

November 

● Individuella 

samtal med 

eleverna  

 

 

● Prao, 1 vecka  

● För att ta 

reda på 

individuella 

målsättninga

r och 

informera 

om vad som 

krävs för att 

uppnå 

målen.  

● Lära sig mer 

om arbets-

marknaden 

SYV och mentorerna  

December/

Januari 

Elev för en 

dag/besöka 

gymnasieskolorna 

● Skapa goda 

förutsättningar 

gällande planering för 

gymnasieansökan  

SYV och mentorerna 

December Info om ”Öppet hus” 

● Besök på olika 

gymnasieskolor för 

att få mer 

information om 

skolorna och deras 

program 

SYV 
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December 

● Information om 

gymnasieantagnin

gen och ansökan 

● Genomgång av 

”Dexter” 

● Skapa goda kunskaper 

gällande hur 

ansökningsprocessen 

och antagningen går 

till.  

SYV 

Januari 

● Information 

angående att 

gymnasieansökan 

som öppnas på 

webben 

● Eleverna ska påbörja 

ansökningsprocessen 

och ges stöd i detta 

arbete  

SYV och mentorerna 

Februari 

● Påminnelse till 
dem som inte har 
ansökt 

● Skicka in 
kvitterade 
ansökningar till 
gymnasieantagnin
gen/ 
kommunen 

● Alla elever ska lämna in 
sin ansökan  

 SYV och mentorerna  

Mars 

● Information 
gällande CV, 
personligt brev 
och sommarjobb  

● Eleverna utvecklar sina 
kunskaper gällande att 
skriva CV, personligt 
brev samt att söka 
sommarjobb.   

 

 SYV 

April 

● Information 
angående 
preliminärt 
gymnasiebesked  

● Ge stöd gällande att 

tolka resultatet och 

informera om att det 

inte är det slutgiltiga 

antagningsbeskedet 

SYV 
  

Maj 

 

● Möjlighet att göra 

ändringsval i 

gymnasieansökan.  

● Ge stöd till de elever 

som vill göra 

ändringsval samt 

uppmuntra dem att 

söka flera alternativ  

SYV 

Juni 

● Påskriven 

överlämning till 

gymnasiet 

● Ansvara för att ansökan 

skickas in i tid 

SYV 

 
 

 


