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Lokal elevhälsoplan 

”Vi elevhälsoarbetar” 

 
Elevhälsoarbetet – ett uppdrag för alla 

Tierps kommuns elevhälsoarbete kännetecknas av ett förhållningssätt med fokus på 

friskfaktorer, skyddsfaktorer och det som fungerar, dvs ett salutogent förhållningssätt. 

Elevhälsoarbetet bygger på ett etiskt förhållningssätt där vi värnar om de berördas integritet 

och rätt till sin unika personlighet. Arbetet kännetecknas av ett ödmjukt, modigt och 

ansvarsfullt bemötande som även återspeglas i samtalet om och med elever. Fokus ligger på 

vad skolan kan göra och förändra för elevens bästa, inte vad eleven ska förändra och 

förbättra. Personalens roll i systemet diskuteras, medvetandegörs och synliggörs. All 

personal visar ett genuint intresse i arbetet med varje elev och elevgrupp.  

 

Skolans uppdrag är att utifrån varje elevs förutsättningar ge de redskap som elever behöver 

för att nå de nationella kunskapsmålen. Detta innebär att alla elever har rätt till en bra miljö 

för att få bästa förutsättningar för sin kunskapsutveckling och för sin personliga utveckling. 

Miljön ska främja lärandet, utveckling och hälsa. All personal som arbetar i skolan ansvarar 

för att säkerställa detta.  

 

För att underlätta elevernas studier finns också en särskild elevhälsa. Denna ska omfatta 

medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Med anledning av 

detta finns tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagogisk 

kompetens. Studie- och yrkesvägledare är också viktiga stödfunktioner. Elevhälsans fokus 

ska i första hand vara förebyggande och främjande. Dess uppdrag är att stödja elevernas 

utveckling mot utbildningens mål och undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och 

utveckling.  

 

Elevhälsans uppdrag  

Elevhälsans uppdrag handlar om att främja, förebygga och stödja eleven, elevernas och 

elevgruppens utveckling utifrån medicinska, psykologiska, psykosociala och special-

pedagogiska insatser. Elevhälsans arbete handlar om att skapa en så positiv lärandesituation 

och arbetsmiljö som möjligt tillsammans med elever och personal. Elevhälsans uppdrag 

regleras i skollagens 2 kap. och 3 kap. och i Gymnasieförordningen 9 kap. 

Syfte 

Syftet med elevhälsoplanen är att den ska vara ett stöd för rektorer och personal i det 

dagliga elevhälsoarbetet, samt säkra elevers rätt till likvärdig utbildning. Planen ska ge en 

helhetssyn av elevhälsoarbetet och elevhälsoteamens professioner samt vara en grund att 

förankra, utvärdera och utveckla elevhälsoarbetet.  
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Mål för lå 22/23 

På Högbergsskolan är elevhälsa ett verb – alla elevhälsoarbetar. Målet är att i högre grad 

öka det förebyggande och hälsofrämjande samarbetet mellan elevhälsan, lärare och övrig 

personal och där samtligas kompetenser bidrar till goda lärmiljöer för alla elever.  

Hälsofrämjande och förebyggande insatser för att uppnå målet 

1. För att varje elevgrupp och elev, utifrån förmågor och förutsättningar, ska nå så långt 

som möjligt, arbetar alla kontinuerligt med generella och extra anpassningar vid behov. I 

samarbete med elevgrupp och elev kommuniceras anpassningarna. Dessa formuleras, 

utvärderas och omformuleras så att de möter behoven som uppstår i undervisningen. Under 

arbetets gång stöttar och hjälper vi varandra, personal och professioner inom 

elevhälsoteamet (EHT). 

 

2. Mentorers och ämneslärares samarbete med EHT möjliggörs bland annat genom 

mötesformerna pedagogiska konferenser för nationella program och pedagogiska forum för 

introduktionsprogrammet. För samtliga program möjliggörs det genom Öppet EHT. I de 

fall en elev riskerar att inte uppnå målen arbetar lärare/elev/vårdnadshavare tillsammans 

med EHT genom Högbergsskolans elevhälsomöten. Elevhälsomöten sker regelbundet, 

utifrån en tydlig och systematisk struktur i ärendegången. Denna arbetar alla efter. Det gör 

att elevhälsouppdraget och lärandeuppdraget kan knytas samman och elevarbetet blir 

likvärdigt oavsett programval eller årskurs.  

 

En strukturerad mötesmodell: 

• möjliggör ett främjande och förebyggande arbete  

• är en viktig pusselbit för att säkra kvaliteten i arbetet med alla elevers lärande och 

utveckling mot skolans mål 

• möjliggör att lärandeuppdraget och elevhälsouppdraget går hand i hand med 

varandra 

• möjliggör ett salutogent förhållningssätt där samtliga professioners kompetens lyfts 

fram vid grupp- och individärenden.  

 

3.  Elevhälsoteamet ska arbeta med regelbundna relationsfrämjande insatser genom att 

ordna en aktivitet för eleverna regelbundet under läsåret. 
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Ansvarsfördelning 

Ansvarsfördelningen bygger på de uppdrag som elevhälsans professioner har och som finns 

beskrivet i kommungemensam Barn- och elevhälsoplan som gäller för Produktion 

Utbildning, Tierps kommun. Nedan finns professionerna beskrivna samt de tillägg som 

gäller för Lokal Elevhälsoplan, Högbergsskolans gymnasium, So 6.  

Rektor 

Rektor ansvarar för, leder och utvecklar elevhälsoarbetet inom det egna skolområdet. 

Programansvarig rektor fattar beslut om att utreda behov när det finns risk för att en elev 

inte når kunskapsmålen. Programansvarig rektor beslutar om stödinsatser och 

åtgärdsprogram samt ansvarar för dokumentation avseende utredning, åtgärder och 

uppföljning av de insatser som skolan genomför. 

Undervisande lärare och mentor 

Undervisande lärare och mentor ansvarar såväl enskilt som tillsammans med sina kollegor 

för sina elevers lärande, trygghet, trivsel och utveckling. Lärarna har det primära 

ansvaret för elevernas kunskapsutveckling och hälsa kopplat till skolans lärmiljö 

och psykosociala miljö. De arbetar efter skolans överenskomna rutiner för 

elevhälsoarbete enligt en stegvis arbetsgång där skolans främjande, förebyggande 

och åtgärdande arbete finns beskrivet. (Bilaga 1) 

 

Undervisande lärares och mentors uppgift är att: 

• Anpassa undervisningen på individ- och gruppnivå 

• Arbeta för att varje elev känner sig sedd och viktig i skolan 

• Sträva efter positiva samarbeten med vårdnadshavare 

• Följa, utreda och utvärdera elevernas resultat, närvaro och behov av stöd 

• Arbeta för elevernas studiero och trygghet i lärmiljön 

Elevhälsoteam 

I elevhälsoteamet finns medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska insatser. Insatserna ska stödja elevens utveckling mot 

utbildningens mål. Elevhälsoteamets olika professioner har ett särskilt ansvar att 

bidra med sin specifika kompetens och att samverka med övriga professioner inom 

teamet, skolan och utanför skolan. 

 

Elevhälsoteamets uppgift är att: 

• Samarbeta med pedagogisk personal, arbetslag, elever och deras 

vårdnadshavare 

• Bidra med kunskaper och genomföra insatser som stödjer barns och elevers 

hälsa, lärande och utveckling generellt, på såväl främjande, förebyggande 

som åtgärdande nivå 

• Vara ett stöd i arbetet med de elever som är i behov av särskilt stöd 

• Vara ett stöd i att undanröja de hinder för lärande och utveckling som kan 

förekomma 

• Bidra till att kartlägga/utreda, analysera, föreslå, genomföra och följa upp 
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elevhälsoinsatser 

• Utgöra ett stöd för programansvarig rektor inför beslut om hur insatserna 

ska utformas 

• Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. I 

det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan därför ett särskilt ansvar för 

att röja undan hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. 

 

Elevhälsoteamets arbete ska ske i dialog och nära samarbete med 

pedagogerna/lärarna och arbetslagen. Detta innebär att: 

• Det ska finnas tillgång till ett elevhälsoteam på varje skola 

• Teamet ska träffas regelbundet för att kunna använda alla professioner 

• Elevhälsoteamet ska utifrån ett systematiskt kvalitetsarbete, regelbundet 

följa upp och analysera elevhälsoarbetet 

• Föreslå och delta i hälsofrämjande och förebyggande arbete 

• All personal och alla vårdnadshavare i skolan ska känna till vilka som ingår i 

elevhälsoteamet och hur man kommer i kontakt med dem. 

 

Skolläkare 

Skolläkaren är skolsköterskans medicinska konsult och ansvarar för bedömning och 

handledning i medicinska frågor avseende skolrelaterade hälsoproblem. 

 

Skolsköterska 

Skolsköterskan har ansvar för elever ur ett medicinskt perspektiv, samt för att bistå 

rektor i skolutvecklingsarbetet. Arbetet inriktas på programmet för elevhälsans 

medicinska insats, men ska också stödja det pedagogiska arbetet med det 

medicinska perspektivet vid val av arbetsformer och arbetssätt i skolan, 

Hälsofrämjande och förebyggande arbete 

• Hälsoundervisning, enskilt och i grupp 

• Delta i temadagar kring hälsa 

• Kartlägga elevernas behov utifrån hälsa och livsstilsfrågor 

• Handledning, konsultation, rådgivning 

• Tierp kommuns program för elevhälsans medicinska insats (EMI) som 

erbjuds alla elever. I detta ingår: 

- hälsobesök 

- vaccinationer 

- kontroller (uppföljningar av ryggar, fysisk och psykisk hälsa 

 m.m.) 

- hälsoupplysning 

- träffar med samtliga elever under deras skoltid (hälsosamtal) 

Verksamhetsutveckling 

• Utveckla metoder och förhållningssätt 

• Utvärdera och följa upp insatser 

• Fortbildning 

• Konsultation till ledningspersonal 
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Åtgärdande och stödjande insatser 

• Enklare sjukvårdsinsatser 

• Skolläkarmottagning 

• Remittering till olika vårdinstanser 

• Samtal enskilt och i grupp om hälso- och livsstilsfrågor 

Utredning och bedömning 

• Medicinsk bedömning sker i samverkan med skolläkaren 

Samverkan 

• Interprofessionellt samarbete inom elevhälsoteamet 

• Samverkan med externa aktörer som arbetar med barn och ungdomar 

• Samverkan med pedagoger och övrig personal på enheten 

 

Psykolog 

Psykolog ansvarar för elever ur ett psykologiskt perspektiv samt bistår rektor i 

skolutvecklingsarbetet. Arbetet inriktas på att stödja det pedagogiska arbetet med 

det psykologiska perspektivet vid val av arbetsformer och arbetssätt i skolan. 

Hälsofrämjande och förebyggande arbete 

• Kunskapsförmedling inom olika områden, primärt det 

utvecklingspsykologiska, till vårdnadshavare, personal och elevhälsa 

• Handledning och konsultation till personal utifrån ett psykologiskt 

perspektiv 

Verksamhetsutveckling 

• Utveckla metoder och förhållningssätt 

• Utvärdera och följa upp insatser 

• Fortbildning 

• Konsultation till ledningspersonal 

Åtgärdande och stödjande insatser 

• Bistå personal och elevhälsa vid svåra samtal 

• Stödsamtal till elever, vårdnadshavare och personal (skolrelaterade frågor) 

• Remiss till extern specialistnivå 

Utredning och bedömning 

• Bedömning och eventuell remittering av inlärningssvårigheter, skolrelaterad 

problematik, emotionella svårigheter, beteendestörningar m.m. 

• Diagnostisering av intellektuell funktionsnedsättning 

• Stödja i kartläggning av elevens behov och hur dessa bäst möts utifrån 

psykologiska- och beteendeaspekter 

Samverkan 

• Interprofessionellt samarbete inom elevhälsoteamet 

• Samverkan med externa aktörer som arbetar med barn och ungdomar 

• Samverkan med pedagoger och övrig personal på enheten 
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Kurator 

Kurator har ansvar för elever 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. Kurator är 

delaktig när Plan mot diskriminering och kränkande behandling upprättas, utvärderas och 

revideras. Kurator har det samordnande ansvaret för elevhälsoteamets hälsofrämjande och 

förebyggande arbete.  

Hälsofrämjande och förebyggande arbete 

• Handledning, konsultation, rådgivning till personal utifrån ett psykosocialt 

perspektiv 

• Arbete med klasser och grupper 

• Enskilda elevsamtal 

• Rådgivande och stödjande roll i arbetet mot diskriminering och kränkande 

behandling 

Verksamhetsutveckling 

• Utveckla metoder och förhållningssätt 

• Utvärdera och följa upp insatser 

• Fortbildning 

• Konsultation till ledningspersonal 

Åtgärdande och stödjande insatser 

• Bistå personal vid svåra samtal 

• Stödsamtal till elever samt vägledande samtal till vårdnadshavare och 

personal (skolrelaterade elevfrågor) 

• Remittera till specialistnivå 

Utredning och bedömning 

• Göra sociala utredningar på individ- och gruppnivå i skolan 

• Göra en social bedömning vid ansökan till grund- och gymnasiesärskola 

gäller även ansökningar från förskolan 

• Stödja i kartläggning av elevens behov och hur dessa bäst möts utifrån 

psykosociala aspekter 

Samverkan 

• Interprofessionellt samarbete inom elevhälsoteamet 

• Samverkan med externa aktörer som arbetar med barn och ungdomar 

• Samverkan med pedagoger och övrig personal på enheten 

 

Specialpedagog/speciallärare 

Specialpedagog/speciallärare 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 elevers möjligheter och specifika 

behov. 
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Förebyggande och främjande arbete 

• Kunskapsförmedling inom olika områden, primärt det pedagogiska, till 

vårdnadshavare, personal och elevhälsa 

• Handledning och konsultation till personal utifrån ett pedagogiskt perspektiv 

• Organisera arbetet kring överlämning grundskolan till gymnasiet 

Verksamhetsutveckling 

• Utveckla metoder och förhållningssätt 

• Utvärdera och följa upp insatser 

• Fortbildning 

• Konsultation till ledningspersonal 

Åtgärdande och stödjande insatser 

• Bistå personal vid svåra samtal som rör pedagogiska frågor 

• Stöd till elever, vårdnadshavare, personal (skolrelaterade frågor) 

• Pedagogisk handledning och konsultation, vara kvalificerad samtalspartner 

Utredning och bedömning 

• Pedagogisk utredning och bedömning 

• Stödja i kartläggning av elevens behov och hur dessa bäst möts utifrån 

pedagogiska aspekter 

 

Resurslärare 

Resurslärare ingår i den specialpedagogiska professionen. Den har en stödjande roll för 

enskilda elever i dess lärmiljö, vad gäller exempelvis digitala lärverktyg och studieteknik. 

Resursläraren arbetar i studion och har en stödjande roll i att upprätta, utvärdera och 

omformulera generella och extra anpassningar på grupp- respektive individnivå. Detta i 

samarbete med undervisande lärare. 

 

Studie- och yrkesvägledare 

Studie- och yrkesvägledare har en stödjande roll i elevers val och beslutsprocesser. 

Professionen arbetar med vägledningsfrågor i vid och snäv bemärkelse, för att eleven ska 

kunna göra väl underbyggda val och fatta väl övervägda beslut i frågor om sin framtid. 

Studie- och yrkesvägledningen måste utgå från elevens behov och förutsättningar samt 

kunna anpassas för att på bästa sätt stödja eleven att gå vidare i sin valprocess och att 

genomföra sina beslut.  

Hälsofrämjande och förebyggande arbete 

• Konsultation, information och stöd till personal  

• Arbete med klasser och grupper 

• Enskilda elevsamtal 

• Samarbete med vårdnadshavare och andra viktiga vuxna i elevens närhet 

 

 

 

 



 

11 
 

Verksamhetsutveckling 

• Utveckla metoder och förhållningssätt 

• Utvärdera och följa upp insatser 

• Fortbildning 

• Konsultation till ledningspersonal 

Åtgärdande och stödjande insatser 

• Vägledningssamtal med elever och vårdnadshavare 

• Samarbetar med personal kring insatser i elevens studieplanering 

Utredning och bedömning 

• Stödja i kartläggning av elevens behov och förutsättningar för att nå utbildningens 

mål 

Samverkan 

• Interprofessionellt samarbete inom elevhälsoteamet 

• Samverkan med externa aktörer som arbetar med ungdomar 

• Samverkan med pedagoger och övrig personal  

• Ansvarar för delar av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 

Högbergsskolans elevhälsoteam kontaktuppgifter 

Skolläkare 

 

Eva Edvinsson  0293-21 85 45  

Skolsköterska 

 

Elisabet Lithammer 070-086 88 83 elisabet.lithammer@tierp.se   

Skolsköterska 

 

Emma Mindor 070-082 01 52 emma.mindor@tierp.se 

Skolpsykolog 

 

Johanna Stenson 070-089 83 59 johanna.stenson@tierp.se 

Kurator 

 

Robin Falk  070-082 01 91 robin.falk@utb.tierp.se 

Specialpedagog  

 

Marie Misk 070-089 83 12 marie.misk@utb.tierp.se 

Speciallärare 

 

Stina Arnesson 070-086 87 11 stina.arnesson@utb.tierp.se 

Speciallärare  Elisabeth Wesström 

Löfqvist 

070-086 88 29 elisabeth.wesstromlofqvist@utb.tierp.se 

Speciallärare  

 

Ellinore Sundlöf 070-389 26 23 ellinore.sundlof@utb.tierp.se 

Resurslärare 

 

Maria Jonsson 070-082 01 92 maria.jonsson@utb.tierp.se 

SYV  

 

Kerstin Asplund 070-086 87 86 kerstin.asplund@utb.tierp.se 

SYV  

 

Hanna Larsson 070-086 89 06 hanna.larsson@utb.tierp.se 

SYV  

 

Yaqub Ahmed 070-089 81 35 yaqub.ahmed@tierp.se 
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Dokumentation och förvaring av handlingar 

All dokumentation gällande elever inom elevhälsan skall finnas i Högbergsskolans digitala 

journalsystem. Underskrivna originalhandlingar förvaras i arkivet. 

Förankring av kommunikation av Högbergsskolans lokala elevhälsoplan 

• Den lokala planen förankras vid terminsstart ht 2022. Ansvarig: rektor 

• All personal ska ha kännedom om planens innehåll 

• Uppföljning och effekterna av elevhälsoarbetet görs i det systematiska 

kvalitetsarbetet och dokumenteras i kvalitetsdokumentationen 

• Barn- och elevhälsoplanen och Högbergsskolans lokala elevhälsoplan finns på 

SharePoint under Handlingsplaner 

• Planen gäller 2022-08-15 – 2023-08-15  
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Arbetsgång vid grupp- och/eller elevärenden 

1. Undervisande lärare uppmärksammar att en elevgrupp/elev riskerar att inte utvecklas 

i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller mot de kunskapskrav som minst ska 

uppnås. 

 

2. Gruppens och/eller elevens behov av stöd tillgodoses genom extra anpassningar. 

Undervisande lärare ansvarar för att generella och extra anpassningar sker inom 

ramen för den ordinarie undervisningen. Anpassningarna ska dokumenteras i 

Unikum. Dessa uppmärksammas vid pedagogiska konferenser och forum samt öppet 

EHT.  

 

3. Undervisande lärare utvärderar löpande generella och extra anpassningar samt vid 

behov intensifieras dessa om stödet inte är tillräckligt. Stöd för råd kan inhämtas hos 

professionerna inom EHT. Samarbete inom arbetslaget och vid pedagogiska 

konferenser fortgår.   

 

4. Stödet av extra anpassningar är inte tillräckligt. Ännu ej godtagbara kunskaper 

markeras i Unikum – kunskaper. Undervisande lärare är ansvarig för att dokumentera 

det. Mentor förmedlar detta vid utvecklingssamtalet med elev och vårdnadshavare. 

Programansvarig rektor och EHT uppmärksammas på detta vid pedagogiska 

konferenser alternativ vid ett Öppet EHT 

 

5. Programansvarig rektor beslutar att ärendet läggs in i EHT-möte senast tre dagar 

innan mötestillfället.  

 

6. Alla EHT-professioner förbereder sig inför mötet genom att inhämta information.  

 

7. Utifrån ett salutogent förhållningssätt efterfrågas, under EHT-mötet, samtliga 

professioners perspektiv vid frågeställning på grupp- och individnivå.  Eventuellt 

deltar inbjuden ansökare. Dokumentation sker i elevhälsans journalsystem.  

 

8. Under mötet utser programansvarig rektor en samordnare för återkoppling och 

uppföljning. Samordnaren återkopplar information till berörda om beslut kring det 

fortsatta samarbetet kring eleven/elevgruppen och följer därefter upp det.  
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Definition av begrepp 

Elevhälsoarbete Benämning på det arbete som all personal genomför i 

syfte att främja elevernas hälsa och lärande samt att 

förebygga ohälsa och hinder i arbetet. 

 

Elevhälsoteam Specialfunktioner bestående av skolsköterska, 

skolläkare, kurator och skolpsykolog samt funktion 

med specialpedagogisk kompetens som arbetar 

förebyggande och främjande för att stödja elevernas 

utveckling mot målen. Studie - och yrkesvägledare 

ingår i teamet på Högbergsskolan. 

 

Extra anpassningar Anpassningar handlar om att ge alla elever rätt 

förutsättningar för att klara sin utbildning. Ibland 

behöver en elev stöd i skolan utöver det vanliga. Detta 

kan då ske i form av extra anpassningar för att göra 

undervisningen mer tillgänglig. Extra anpassningar 

sker inom ramen för den ordinarie undervisningen. 

 

Förebyggande arbete Ett förebyggande arbete innebär att förebygga ohälsa 

och hinder i lärandet. Arbetet börjar med att identifiera 

och kartlägga de faktorer som utgör risker för olika 

former av ohälsa eller hinder i lärandet. 

 

Generella anpassningar Generella anpassningar är de anpassningar som gynnar 

många elever och kan därmed erbjudas till hela 

gruppen. Dessa anpassningar förebygger att 

svårigheter uppstår, stödjer elever att nå längre i sin 

utveckling och minskar enskilda elevers behov av 

extra anpassningar. 

 

Hälsofrämjande arbete Ett hälsofrämjande arbete utgår ifrån det ”friska”. Det 

handlar om att stärka eller bibehålla elevernas fysiska, 

psykiska och sociala välbefinnande genom att skapa 

lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling 

och hälsa. 

 

Kommunala aktivitetsansvar (KAA) Aktivitetsansvaret innebär att kommunen löpande 

under året ska hålla sig informerad om hur 

kommunens ungdomar är sysselsatta och erbjuda 

lämpliga individuella åtgärder till de ungdomar som 

omfattas av aktivitetsansvaret. Åtgärderna ska i första 

hand syfta till att motivera den unge att påbörja eller 

återuppta en utbildning. 

 

Studion En lärmiljö där speciallärare och resurslärare finns för 

de elever som har behov av särskilt stöd via ett 

åtgärdsprogram. Studion erbjuder studiehjälp för 

samtliga elever utanför schemalagd undervisningstid. 

 

Särskilt stöd Särskilt stöd är oftast insatser av mer ingripande 

karaktär som normalt inte går att göra inom ramen för 

den ordinarie undervisningen. Ett särskilt stöd ska 

föregås av en utredning, beslutas av rektor samt 

dokumenteras i ett åtgärdsprogram. 
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Tillgänglig lärmiljö Ett begrepp som beskriver hur väl en organisation, 

verksamhet, lokal eller plats fungerar för barn och 

elever oavsett funktionsförmåga. Tillgänglighet är de 

förutsättningar som krävs för att alla barn och elever 

ska kunna vara delaktiga i en inkluderande 

skolverksamhet. (SPSM) 

 

Vägledning i vid bemärkelse Är all den verksamhet som bidrar till att ge elever 

kunskap och färdigheter som underlag för att fatta 

beslut om framtida studie- och yrkesval. 

 

Vägledning i snäv bemärkelse Är den personliga vägledning som studie- och 

yrkesvägledare ger i form av vägledningssamtal, 

individuellt och i grupp. Här ges den enskilda eleven 

möjlighet att reflektera över sig själv i relation till olika 

framtidsvägar.  
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Bilaga 1: Beskrivning av skolans stöd för elevgruppens/elevens utveckling mot 

målen  

 

 

 

 

 

 

V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Utökat samarbete 

med EHT upprättas  

 

5. Beslut att lyfta 

ärendet på EHT-möte. 

Ärendet läggs in i 

EHT-möte 

6. Förberedelser 

8. Samordnare 

återkopplar 

1. Uppmärksammar 

risk att inte nå mål och 

kunskapskrav 

 

3. Anpassningarna 

utvärderas och 

intensifieras 

 

2. Generella och extra 

anpassningar arbetas 

fram, dokumenteras 

 

7. EHT-möte 


