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Inledning 

Centrala barn- och elevhälsan är en del av verksamhetsområde gemensamma centrala funktioner 

inom utbildningsförvaltningen och är stödjande och kompletterande för dess verksamheter 

• förskola, 

• grundskola 1–9, förskoleklass samt fritidshem, 

• särskola omfattande grundsärskola 1–9, träningsskola, fritidshem och verkställighet av 

insatser enligt LSS för personer t o m 1 juli det år de fyller 20 år, 

• gymnasiesärskola samt 

• elevhälsan med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. 

Centrala barn- och elevhälsan ansvarar även för skolsköterske-, läkar- psykolog- och kuratorsinsatser 

på gymnasienivå åt förvaltningen för arbete och lärarande samt handledning av psykolog till personal 

inom LSS inom omsorgsförvaltningen. 

Denna plan är ett förvaltningsövergripande dokument som har upprättats för att vara ett stöd i det 

dagliga arbetet i verksamheterna. Samtidigt fungerar planen styrande genom att peka ut värderingar 

och synsätt som ska prägla detta arbete. Allt i syfte att skapa bästa tänkbara förutsättningar för barns 

och elevers utveckling och lärande. 

Professioner i centrala barn- och elevhälsan 
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Mål och syfte med centrala barn- och elevhälsans arbete 

Centrala barn- och elevhälsans mål är att tillhandahålla ett stöd och att vara ett komplement av hög 

kvalitet som är jämställt, likvärdigt och utvecklande. Centrala barn- och elevhälsan styrs av skollagen, 

hälso- och sjukvårdslagen, förordningar, läroplaner och kursplaner samt mål och visioner formulerade 

i utbildningsnämndens skolstrategi. 

Centrala barn och elevhälsan 

• bidrar till att det i våra verksamheter sker en kontinuerlig utveckling av arbetssätt för barn och 

elever i behov av särskilt stöd, 

• har en tydlig riktning för sitt arbete samt 

• arbetar särskilt med att utifrån ett tvärprofessionellt samarbete stödja förskolorna och 

skolorna i deras hälsofrämjande och förebyggande arbete för barnens bästa. 

Centrala barn- och elevhälsan och barnkonventionen 

Barnkonventionens syfte är att garantera alla barn deras mänskliga rättigheter. Barn och unga berörs 

av beslut som tas på många olika håll i kommunens verksamheter. Beslut och verksamheter inom 

centrala barn- och elevhälsans ansvarsområde utgår ifrån och tar hänsyn till FN:s konvention om 

barnens rättigheter.  

Barn och ungdomar har rätt att komma till tals i frågor som rör deras liv. Barnrätt syftar till att alla 

barn har rätt till skydd och stöd samt att bli respekterade som fullvärdiga medborgare. Ungdomsrätt 

syftar till att de ska ha goda levnadsvillkor med makt att forma sina liv och ges inflytande över 

samhällsutvecklingen. 

Centrala barn- och elevhälsan utgår ifrån barnets bästa och vi ställer oss alltid frågan – gynnar det vi 

gör och de beslut vi tar barnet? 

Vision och värdegrund 

Alvesta kommun har fastställt följande vision: Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt – integrerar 

lokalt boende med globala möjligheter. 

Alvesta kommun har en gemensam värdegrund som beskriver det grundläggande förhållningsättet för 

hur vi bemöter varandra och utför vårt uppdrag. Genom att i alla situationer uppträda enligt vår 

gemensamma värdegrund uppnås en högre kvalitet och bättre service för Alvesta kommuns invånare.  

”Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare och för medarbetare och vi utvecklas genom 

goda möten och öppen dialog.”  

Gemensamt uppnår vi detta genom delaktighet, engagemang och tillit. 



 
Utbildningsförvaltningen 

   
 

Inom centrala barn- och elevhälsan har vi arbetat fram hur vi förverkligar denna vision och 

värdegrund. Detta gör vi genom att 

• vi bemöter den enskilde individen med respekt, 

• vi ser varandra på ett positivt sätt och uppskattar varandras olikheter, 

• vi tror på individens inneboende kraft och att när möjlighet ges finns en vilja att utveckla sig 

själv, gruppen och verksamheten samt att 

• vi delar frikostigt med oss av våra erfarenheter och kunskaper till de vi möter. 

I det professionella mötet går vi in med öppna sinnen, utan förutfattade meningar. Alla förtjänar ett 
gott bemötande, vuxna som barn. Det som är i fokus är barnets och elevens bästa, att barnet och 
eleven är välmående och utvecklas i våra verksamheter. Vi arbetar hälsofrämjande och förebyggande 
genom att utveckla goda relationer och ett nära samarbete med verksamheterna. 

Vi bejakar de vi möter, vi lyssnar och är nyfikna, samtidigt som vi utmanar. Vi skapar utrymmen för 
reflektion och personlig utveckling. Vi stödjer kollegialt lärande, vi tror på att individer har störst 
potential att utvecklas när de själva vill. Vi arbetar autonomistödjande, vi tar inte över och löser 
problem åt individerna utan försöker hitta verktygen som vi tror finns hos dem själva. 

Vi går in med en förståelse för att varje individ och verksamhet har olika förutsättningar. Vi har det i 

åtanke i varje enskilt möte. Alla möten ska vara berikande och vi bidrar med relevant kunskap och 

forskning. 

Centrala barn- och elevhälsans verksamheter 

Inom centrala barn- och elevhälsan finns ett antal olika verksamheter där det arbetar en blandning av 

olika professioner. Funktioner med anställning inom centrala barn- och elevhälsan är psykolog, 

logoped, lärare, arbetsterapeut, specialpedagog förskola, skolsköterska, skolläkare, kurator, studie- 

och yrkesvägledare samt verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats (EMI). 

Centralt placerade verksamheter 

Förskoleteamet 
I förskoleteamet ingår professionerna specialpedagog och psykolog.  

Förskoleteamet arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande och har i första hand ett 

handledande, rådgivande och fortbildande uppdrag. Förskoleteamet samarbetar med förskolorna 

kring insatser. Arbetet är inriktat på att tillsammans med personalen bygga lösningar med fokus på 

barnets lärande och utveckling. Insatserna sker på organisation-, grupp- och individnivå utifrån 

verksamhetens behov och på rektorns initiativ. Förskoleteamet är ett stöd i samverkansärenden med 

externa verksamheter. 

Specialpedagogens uppdrag 

Specialpedagogen har en handledande och utbildande funktion organisation-, grupp- och individnivå 

inom specialpedagogiska frågor. Uppdraget riktas mot rektor och personal i förskolan. Fokus ligger på 
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den pedagogiska-, sociala och fysiska miljön, som är en förutsättning för barns lärande och utveckling. 

Det finns även möjlighet till mer övergripande kompetenshöjande insatser, tex föreläsningar.  

Specialpedagogerna har en central anställning och ett övergripande gemensamt ansvar men är 

uppdelade områdesvis och har särskilt ansvar inom sitt geografiska område. 

Psykologens uppdrag 

Psykolog träffar och ger stöd till personal genom handledning och konsultation i förskolan. Detta kan 

exempelvis vara yrkesrelaterade utmaningar på gruppnivå. Psykologen bidrar med kunskap om barns 

utveckling, bemötande vid problemskapande beteende och psykologisk kunskap som stöd för det 

pedagogiska arbetet. I förskoleärenden är barn och vårdnadshavare anonyma för psykologen. Utöver 

detta finns möjlighet kompetensutveckling till personal kring psykologiska frågeställningar, stöd i 

krisbearbetning och stöd till rektor.  

Kompensatoriska hjälpmedel 

I förskolan uppstår situationer som för många barn är utmanande och svåra och därför kan vi behöva 

göra anpassningar i verksamheten. Anpassningar kan innebära hjälpmedel som kan användas för att 

kompensera i olika situationer. Förskoleteamet kan ge förslag på kompensatoriska hjälpmedel.  

Genom att kontakta någon av specialpedagogerna kan tid bokas för genomgång av materialet samt att 

få hjälp med att hitta rätt material. 

Skolteamet 
I skolteamet ingår professionerna psykolog, arbetsterapeut och logoped. 

Skolteamet har som målsättning att genom ett tvärprofessionellt samarbete stödja skolorna i deras 

hälsofrämjande och förebyggande arbete för barnens bästa. Skolteamet är också behjälpliga i mer 

komplexa ärenden som rör organisation, grupp och individ. 

Skolteamet arbetar på uppdrag från skolorna. Ansökan skrivs av skolans specialpedagog i samråd med 

rektor. Ansökan skickas digitalt till skolteamet som träffas varje vecka och går igenom inkomna 

ansökningar och prioriterar samt fördelar uppdragen. Skolteamet kan vid önskemål och i mån av tid 

också medverka vid skolornas elevhälsoarbete samt ge handledning och konsultation till personal och 

skolledning. Skolteamet erbjuder även fortbildning till skolpersonal i större eller mindre grupper. 

Psykologernas uppdrag 

Erbjuder konsultation och handledning till pedagoger, skolledare och elevhälsopersonal kring enskilda 

elever eller elevgrupper. Deltar i skolornas ordinarie elevhälsoarbete efter önskemål och i mån av tid. 

Utredning av elever, som komplement till skolans egna utredningar, främst gällande komplicerad 

inlärning. Kan även bistå med fortbildningsinsatser samt delta i det allmänna arbetet med 

förebyggande och hälsofrämjande insatser. För elever i åk F-9 genomförs även begåvningsutredningar 

inför mottagande till särskolan. 

Logopedens uppdrag 

Genomför observation, språkutredning, handledning och utbildning samt vid behov språkträning på 

både individ- och gruppnivå.  
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Arbetsterapeutens uppdrag 

Tillför arbetsterapeutisk kompetens i skolans pedagogiska verksamhet. Fokus på att öka elevens 

delaktighet, tillgänglighet och hälsa. Kan erbjuda viss bedömning och underlag inför remittering till 

andra instanser. 

Närvaroteamet 
Närvaroteamet består av personal från utbildningsförvaltningen och förvaltningen för arbete och 
lärande. Teamet är en gemensam, förvaltningsövergripande verksamhet bestående av arbetsterapeut, 
familjebehandlare, lärare, psykolog och kurator i samverkan med skola och socialtjänst.  

Huvuduppdraget för teamet är att vara operativa och arbeta med insatser direkt kopplade till att 
hjälpa elever med en problematisk skolfrånvaro till en mer fungerande undervisning.  

Mer specifikt ska teamet möjliggöra en mer fungerande undervisning för elever 6–16 år genom att 

• kartlägga, identifiera och ge förslag på insatser för eleven och elevens (och familjens) hela 
situation 

• genomföra insatser som att 
o stödja eleven och familjen för att eleven ska få en fungerande skolgång och fritid  
o arbeta på plats i hemmet och i skolan  
o vara ett nav i barnets och familjens kontakter  
o samverka med andra stödinsatser som exempelvis Region Kronoberg och LSS. 

• arbeta förebyggande för att stötta skolorna i deras arbete kring att främja skolnärvaro, 

• ansvara för att information kring närvaroteamets insatser förs över till mottagande 
gymnasium samt 

• följa upp elever som börjat gymnasiet som haft insatser av närvaroteamet 

Teamet ska arbeta i linje med ”Barnens bästa gäller! – i Kronoberg” med starkt fokus på gemensamt 
ansvarstagande över förvaltningsgränserna utifrån individens och familjens behov.  

Lokalt placerade verksamheter 

Kuratorer 
Kommunens kuratorer är organiserade inom centrala barn- och elevhälsan.  

Kuratorerna 

• tillför psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande 
planeringen av elevhälsans arbete, 

• genomför samtal, såsom stöd-, motivations- och krissamtal liksom utredande, rådgivande och 
bearbetande samtal med enskilda elever och deras familjer, 

• utreder och bedömer den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever, bland annat 
som underlag infor beslut om särskilt stöd och vid upprättande av åtgärdsprogram samt inför 
elevernas mottagande i grund- och gymnasiesärskola, 

• ger handledning och konsultation till skolpersonal, 

• bidrar med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande 
och utveckling, 
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• bidrar med kunskaper om samhällets stödsystem, 

• deltar i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och 
likabehandling, 

• tar till vara kunskap om elevernas generella psykosociala hälsa och sociala situation i 
elevhälsans övriga arbete.1 

Skolsköterskor 
Kommunens skolsköterskor är organiserade inom centrala barn- och elevhälsan.  

Skolsköterskorna 

• tillför medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska 
arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete, 

• arbetar med att vid hälsobesök tidigt identifiera problem eller symtom hos elever som kan 
innebära att de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser, 

• samverkar med elever, vårdnadshavare och skolans övriga personal för att ge eleverna 
kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till ohälsa, 

• bevakar vaccinationstäckning och fullföljer vaccinationer enligt Socialstyrelsens 
vaccinationsprogram, 

• bidrar med medicinsk kunskap inför arbetsmoment som är förlagda ute i verksamheter och 
vid yrkesvägledning, 

• tar till vara kunskap om elevernas hälsa i elevhälsans övriga arbete och i den övergripande 
planeringen av elevhälsans arbete.2 

Skolsköterskorna har tillgång till skolläkare för konsultation och skolläkarmottagning. 

Studie- och yrkesvägledare 
Kommunens studie- och yrkesvägledare (SYV) är organiserade inom centrala barn- och elevhälsan. 

Under sin skoltid behöver eleven utveckla kunskaper både om sig själv och om olika valalternativ. 

Personalen som eleven möter behöver ha kunskaper kring hur man arbetar med studie- och 

yrkesvägledning som hela skolans ansvar, både i vid och snäv bemärkelse. Här har SYV ett viktigt 

uppdrag i att verka kompetenshöjande. 

SYV ska bidra till att ge elever kunskaper och färdigheter för att kunna fatta väl underbyggda beslut om 

framtida studie- och yrkesval genom att 

• hålla vägledningssamtal med elever för att vidga perspektiv, utmana föreställningar om 

utbildningar och yrken samt ge förutsättningar för att olika faktorer vägs in vid valsituationen, 

• informera om utbildningsvägar och yrken på ett opartiskt, tillförlitligt och tillgängligt sätt, 

• ge stöd till övrig skolpersonal i arbetet med studie- och yrkesvägledning som hela skolans 

ansvar, 

• ingå och samverka i ett lokala- och regionala SYV-nätverk för att utveckla vägledningen, 

• samordna praoverksamheteten för årskurs 8–9 och samverka med det lokala näringslivet, 

• planera, genomföra och utvärdera valkompetenshöjande aktiviteter, 

 
1 Vägledning för elevhälsan, Skolverket och Socialstyrelsen, 2016 
2 Vägledning för elevhälsan, Skolverket och Socialstyrelsen, 2016 



 
Utbildningsförvaltningen 

   
 

• samverka med gymnasieskolor och högskolor/universitet kring vägledningsfrågor samt 

• samverka med antagningskansliet kring gymnasievalsprocessen. 

Elevens behov av studie- och yrkesvägledning kan summeras som att eleven, utifrån sina 

förutsättningar, ska 

• bli medveten om sig själv, 

• bli medveten om olika valalternativ (såsom olika utbildningar och yrken), 

• bli medveten om relationen mellan sig själv och valalternativen, 

• lära sig att fatta beslut samt 

• lära sig att genomföra sina beslut. 

Likvärdig och utvecklande utbildning 

Centrala barn- och elevhälsan bidrar till att uppnå utbildningsnämndens mål att bedriva en likvärdig 

och utvecklande utbildning med god kvalitet. Centrala barn- och elevhälsan bidrar i processen att ge 

alla barn och elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov, främjas i sitt 

lärande och i sin kunskapsutveckling. 

Centrala barn- och elevhälsan 

• arbetar särskilt med att utifrån ett tvärprofessionellt samarbete stödja skolorna i deras 

hälsofrämjande och förebyggande arbete för barnens bästa, 

• arbetar för att lärande ska vara i fokus, 

• arbetar hälsofrämjande och förebyggande i samverkan med förskola och skola, 

• kompletterar med professioner som inte finns i verksamheterna, 

• möter upp skolorna på deras arena och deltar i skolornas elevhälsomöten samt i 

nätverksmöten med externa aktörer, 

• deltar aktivt på förskolornas samverkansmöten varje termin och bär kunskap och erfarenheter 

mellan enheter, verksamheter och geografiska områden, 

• stödjer i övergångar mellan verksamheter och stadier, 

• arbetar aktivt med att stödja skolorna i deras arbete med värdegrundsfrågor samt 

• stödjer personal i yrkesmässiga låsningar genom handledning och konsultation och arbetar för 

att inte bara se den enskilda eleven eller det enskilda barnet utan att även se svårigheterna på 

grupp- och organisationsnivå. 

Jämställd utbildning 

En jämställd utbildning handlar om att motverka skillnader i könsmönster och att ge samma 

förutsättningar för flickor och pojkar inom alla våra verksamheter. Alla ska ges samma möjlighet att 

forma sina egna liv och vara med och påverka samhället vilket bland annat innefattar elevernas lika 

rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet.  
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Genom att verka för att bredda synen på jämställdhet främjas en jämställd undervisning. Centrala 

barn- och elevhälsan arbetar med värdegrundsfrågor och att motverka kränkande behandling samt 

analys av könsskillnader i resultat. 

Centrala barn- och elevhälsan 

• arbetar aktivt med att motverka könsmönster vilka kan begränsa lärande, val och individens 

utveckling, 

• genomför observationer och handledning där vi bidrar till att upptäcka och påtala dolda 

mönster i hur de vuxna reagerar och agerar omedvetet utifrån invanda könsmönster, 

• bidrar till att utveckla resursteamen i förskolan och olika elevhälsomöten i skolan samt 

• handleder personal på individ- och gruppnivå. 

Utbildningen präglas av trygghet och studiero 

Centrala barn- och elevhälsan bidrar till att alla barn och elever ges en trygg miljö i sin förskola 

respektive skola och att det finns en nolltolerans mot kränkningar, trakasserier och diskriminering. 

Centrala barn- och elevhälsan arbetar för att främja goda relationer mellan barn, elever och vuxna.  

Att barn och elever upplever trygghet är en stark skyddsfaktor och betydelsefullt för att barn och 

elever ska nå goda resultat i utbildningen.  

Centrala barn- och elevhälsan 

• stödjer arbetet på skolorna för att hantera och följa upp kränkande behandling, trakasserier, 

diskriminering. Kuratorerna dokumenterar, intervjuar och utreder kränkningar mellan elever 

och dokumenterar i det digitala verktyget KB Process, 

• erbjuder handledning, utbildning och rådgivning kring lärmiljöer och tydliggörande pedagogik. 

Kuratorerna arbetar för att skapa en helhetsbild av undervisningen ur ett utifrånperspektiv på 

organisations-, grupp- och individnivå. Man arbetar för att bidra till vidgade perspektiv och 

arbetar tillsammans med ledningen på enheterna för att utforma mer anpassade insatser, 

• erbjuder att vara en del i arbetet på organisationsnivå genom att analysera och stödja i SKA-

arbetet, 

• har psykologer som finns tillgängliga för rektorerna vid behov av diskussion kring olika 

dilemman, 

• uppmärksammar skolorna på aktuella fenomen som uppstår bland barn och ungdomar så som 

pennalistiska och riskabla fenomen av olika karaktär. Man förmedlar till övrig personal för att 

hjälpa och stödja i att bryta destruktiva mönster samt 

• har kuratorer, studie- och yrkesvägledare och skolsköterskor som går ut i klasserna och pratar 

om arbetsmiljö, både fysisk och psykisk.  

Förebyggande och hälsofrämjande insatser 

Förebyggande, hälsofrämjande och tidiga insatser är effektiva och ska prioriteras. I centrala barn- och 

elevhälsan är utgångspunkten barnens behov och att vi arbetar för att bidra till att fokus är på barnens 

bästa. Vi arbetar för att tillsammans ta ansvar för att implementera och arbeta efter 
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Kronobarnsmodellen, ett arbetssätt som tagits fram i Regionens samverkansprocess ”Barnens bästa 

gäller! – i Kronoberg”. 

Centrala barn- och elevhälsan samverkar med förvaltningen för arbete och lärande, 

omsorgsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen för att tidigt möta upp familjer i frivilliga 

insatser och för att samverka kring barn och elever. Ett salutogent synsätt genomsyrar arbetet med 

barn och unga. Tillsammans arbetar vi för att vilja lära och förstå varandras verksamheter för att möta 

varje barn och ungdom på bästa.  

Centrala barn- och elevhälsan 

• har kuratorer som samverkar med socialtjänst när tidiga tecken på behov uppstår, oftast på 

initiativ från mentor. De arbetar för att i första hand få till trepartssamtal med socialtjänst och 

har som mål att föräldrarna ska mottaga stöd på frivillig väg, 

• har kuratorerna som samverkar med polis, fritidsgård, skola, socialtjänst och 

säkerhetsansvarig på gemensamma samverkansmöten och bär information mellan skolan och 

samverkansaktörer, 

• deltar där elever diskuteras och kommer med förslag på åtgärder i ett tidigt skede, som 

komplement till pedagogernas eget arbete. Vi är med på samverkansmöten (SIP och Barnets 

plan), 

• har skolsköterskor som genomför hälsosamtal och återkopplar till skolans elevhälsoteam och 

mentorer på gruppnivå, 

• har logoped som samlar in information från barn i förskoleålder och är länken mellan Region 

Kronoberg och skolan, 

• arbetar särskilt för att utveckla de yngre barnens språkutveckling samt 

• stödjer förskolan och skolan i att vara en länk vid övergångar. De tar särskilt ansvar för barn 

och elever med stora resursbehov och stödjer mottagaren att forma ett bra stöd. 
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