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Mål 
 

Grundsärskolans mål är att alla elever är sedda, trygga och känner stort förtroende för 

varandra, lärare och övrig personal på skolan. Alla elever upplever att de är värdefulla och 

viktiga, samt får utveckla sina förmågor och når uppsatta mål utifrån sina egna 

förutsättningar. Ingen elev utsätts eller upplever att någon annan utsätts för någon form av 

diskriminering eller kränkande behandling. Arbetsmiljön kännetecknas av trygghet, omtanke 

och respekt. 

Eleverna har inflytande över sitt eget lärande, är delaktiga i skolans aktiviteter och varje elev 

ska ges förutsättningar att nå målen i alla ämnen. 

Elevhälsoarbetet ska främst vara förebyggande, hälsofrämjande och stöttande. All personal i 

skolan har ansvar för arbetet med elevhälsa.  

I vårt arbete med eleverna ska vi ha ett salutogent förhållningssätt där tonvikten läggs på 

hälsobringande faktorer, så kallade ”friskfaktorer” och ett relationellt förhållningssätt, där vi 

ser att elever hamnar i svårigheter d.v.s. att eleven står i relation till sin omgivning och det är i 

mötet med lärandemiljön som svårigheterna uppstår.     

För att säkerställa att skolan arbetar för att uppfylla Skollagens och Läroplanens krav är det 

viktigt att det finns systematik i arbetet och att vårt arbete vilar på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet.  

Elevhälsoplanen ska på ett tydligt sätt beskriva vilka rutiner och vilken arbetsgång som gäller 

på skolan, och att genom dessa se till att det förebyggande arbetet utförs på ett likvärdigt sätt 

för skolans alla elever. Dokumentet ska ligga till grund för vad som görs, hur det görs samt 

hur arbetet ska utvärderas. All personal ska känna till elevhälsoplanen. 

 

Mötesplanering 
 

Lokala elevhälsan är uppdelad i två ben. Ena, elevhälsoteamet, träffas 3 ggr/termin där 

innehållet är fokuserat på kartläggningar med social, medicinsk och pedagogisk karaktär. Det 

finns även en systematik där skolpsykolog medverkar. Men även regelbundna tillfällen med 

förebyggande och hälsofrämjande arbete. 

Andra delen, likabehandlingsteamet, träffas 1 ggr/mån där innehållet är fokuserat på 

likabehandling d.v.s. beteenden och uppträdande mot varandra. Där följs olika elevärenden 

upp liknande kränkande behandling men också förebyggande arbeten, både på individ och 

gruppnivå. 
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Planer och rutiner 

Systematiskt kvalitetsarbete 

I lokal elevhälsa följs upp vilka ärenden och kartläggningar som görs under läsåret, såsom till 

exempel antal orosanmälningar, vilka insatser som görs, antal inlämnade ärenden mm. Efter 

läsåret utvärderas elevhälsoarbetet genom att analysera resultat och det leder till nästa läsårs 

LEH-plan och dess systematiska innehåll och arbete. Varje profession såsom specialpedagog, 

skolsköterska, kurator och studie- och yrkesvägledare ansvarar för sina respektive 

verksamhetsområden. Även följa upp och utvärdera beskrivna mål som finns i 

likbehandlingsplanen och revidera alla planer som bifogas i den lokala elevhälsoplanen.  

Systematisk arbetsmiljö 

I LEH genomförs enkäter för att göra elever delaktiga i arbetsmiljön och deltagande i olika 

elevgrupper. Den visar både på den psykiska och fysiska arbetsmiljön. LEH arbetar för att 

följa upp och analysera resultaten tillsammans med personal. Detta förankras sedan med 

eleverna. 

 

Likabehandling och jämställdhet 

Se bilaga 1 för kommunens centrala elevhälsoplan och bilaga 2 om rutin kring barns som far 

illa. I bilaga 3 finns skolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. 

 

Handlingsplan för skolnärvaro 

Se bilaga 4 för Handlingsplan för skolnärvaro i Kramfors kommun. 

 

Elever i behov av stöd 

Se bilaga 5 Rutiner kring arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd och bilaga 7 för 

screeningplaner i svenska och matematik.  

 

 

Förebyggande och främjande arbete inom ANDT 

Se bilaga 8, Grundsärskolans plan för förebyggande arbete inom alkohol, narkotika, dopning 

och tobak och handlingsplan vid misstanke om användning av ANDT. 

 

Krisberedskap 

Se bilaga 6 och 9, Krisberedskapsplan och handlingsplan vid hot och våld. 

 

Utvärdering av lokal elevhälsa 

Se bilaga 10. 
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Positioner och roller 
 

Inom elevhälsoteamet ska de olika positionerna samverka så långt som möjligt. Samverkan 

mellan skolans personal och elevhälsoteamet ger goda förutsättningar till att tidigt upptäcka 

elever som behöver stöd, och ta fram insatser för att stödja eleven. Viktigt är att alla har ett 

professionellt förhållningssätt genom att visa respekt för andra, aktivt värna demokratiska 

värderingar, uppmärksamma och motverka diskriminering samt kränkande behandling. 

Vidare beskrivning av skolans positioner och uppdrag finns beskrivna i grundsärskolans 

plattform.  

 

Elevhälsoteamets personal läsåret 21/22 består av: 

 

Namn Befattning Kontakt Kontakt 

Kajsa Forsgren Rektor Kajsa.forsgren@kramfors.se  0612-80 339 

Malin Sonesson  Skolsköterska 1-6 Malin.sonesson@kramfors.se  0612-80 405 

Anita Viberg Skolsköterska 7-9 Anita.viberg@kramfors.se 

 

0612-80 438 

Christine Nordquist: Kurator 1-6  Christine.nordquist@kramfors.

se 

 

0612-80 409 

Ulrika Gerdin Kurator 7-9 Ulrika.gerdin@kramfors.se 

 

0612-80 401 

Maria Fahlén  Specialpedagog 

1-9 

Maria.fahlen@kramfors.se 

 

0612-80 058 

Evelina Sandelin Skolpsykolog 1-9 Evelina.sandelin@kramfors.se 

 

 

Camilla Öhresten Studie- och 

yrkesvägledare 1-

9 

Camilla.öhresten@kramfors.se 
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Processer 
 

Nedan följer en sammanfattande beskrivning av grundsärskolans processer. Samtliga 

processer finns att utläsa i sin helhet i skolans plattform. 

  

Undervisningsprocessen 

För att gynna elevernas lärande, utveckling och hälsa ska alla elever få ledning och 

stimulans. De elever som är i behov av stöd får det i första hand i form av extra 

anpassningar. För vissa elever kan det krävas särskilt stöd.  

Ledning och stimulans innefattar de generella anpassningar som kommer alla elever till 

godo, och detta är tyngdpunkten för grundsärskolans undervisningsprocess. Det handlar om 

att lärarna följer samma lektionsstruktur där de tydligt informerar om lektionens syfte, 

koppling till kunskapsmålen, följer upp elevernas kunskapsutveckling. Ledning och stimulans 

är en viktig del av vårt främjande elevhälsoarbete, det vill säga det vi gör för att alla elever 

ska utvecklas och nå sin fulla potential.  

När lärare eller annan personal uppmärksammar att en elev är i behov av mer stöd utformas 

extra anpassningar för eleven.  

Om det visar sig att de extra anpassningarna och intensifiering inte fungerar och eleven inte 

utvecklas mot kunskapskraven, ska mentor och eller ämneslärare informera elevhälsoteamet 

för vidare utredning av särskilt stöd, och eventuellt upprättande av åtgärdsprogram. 

Beskrivning för denna delprocess finns mer utförligt beskriven i bilaga 4. 

 

Närvaroprocessen 

Enligt forskning och beprövad erfarenhet så är en av framgångsfaktorerna för att elever ska 

lyckas i skolan, god närvaro. Grundsärskolans personal följer upp eventuell frånvaro enligt 

kommunens handlingsplan för skolnärvaro. Av stor vikt är det förebyggande och främjande 

arbete genom att tidigt fånga upp elev och vårdnadshavare genom ett omtankessamtal, se 

bilaga 2, handlingsplan för skolnärvaro. 

 

Trygghet och studiero 

Skolans värdegrundsarbete genomsyrar verksamhetens alla delar. I enlighet med våra mål vill 

vi att alla elever är sedda, trygga och känner stort förtroende för elever, lärare och övrig 

personal på skolan. Alla elever ska uppleva att de är värdefulla och viktiga, samt får utveckla 

sina förmågor, och når uppsatta mål utifrån sina egna förutsättningar. Ingen elev utsätts eller 

upplever att någon annan utsätts för någon form av diskriminering eller kränkande 

behandling. För att kvalitetssäkra detta är det främjande och förebyggande arbetet beskrivet i 

vår likabehandlingsplan, se bilaga 2. Där beskrivs även hur skolan agerar vid händelser där 

elev blir kränkt, diskriminerad eller på annat sätt känner sig otrygg  
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Övergångsprocessen 

För att eleverna på bästa ska tas emot på skolan har vi en övergångsprocess som beskriver 

övergången från tidigare årskurs/skolform. Detta är enligt forskning en kritisk punkt för 

eleverna, men genom samverkan och rutiner skapar vi goda förutsättningar för en trygg 

övergång. Övergångsprocessen finns beskriven i vår plattform.  

Skolan har andra processer som också är viktiga i vårt elevhälsoarbete, men som inte är 

huvudprocesser för elevhälsan. Dessa återfinns i plattformen, såsom mellanrumsprocessen 

och utvecklingssamtalsprocessen. 

 

Mellanrumsprocessen 

Syftet med mellanrumsprocessen är att skapa trygga, hälsosamma och trivsamma 

förflyttningar och stunder mellan lektionerna 

 

Utvecklingssamtalsprocessen 

Syftet med utvecklingssamtalsprocessen är att eleven och vårdnadshavare få information och 

vara delaktiga i elevens utveckling i förhållande till läroplanen och kunskapskraven i de 

ämnen eller ämnesområden som eleven får undervisning i. Denna information som ges av 

läraren har både en tillbakablickande och en framåtsyftande funktion i syfte att stödja elevens 

fortsatta lärande och sociala utveckling. Den lyfter fram elevens utvecklingsmöjligheter och 

uttrycker vad eleven kan och vad elever behöver utveckla vidare i enlighet med 

läroplanen. Vid utvecklingssamtalet diskuteras de insatser som skolan och fritids ansvarar för, 

så att eleven når framgång i skolarbetet och på fritids.  

Det är betydelsefullt att eleven förstår vad som förväntas av honom eller henne för att kunna 

ta nästa steg i utvecklingen.  

 

Anmälningsplikt 
Alla som är anställda på skolan är i sin yrkesroll är skyldiga att anmäla misstankar om att barn 

far illa till socialtjänsten. Du är även skyldig att lämna de uppgifter som kan vara av betydelse 

för socialtjänsten i deras utredning. Se vidare Rutin vid barn som far illa, bilaga 2. 
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Inledning  
Den centrala elevhälsoplanen syftar till att skapa en kommungemensam plattform för 

elevhälsoarbetet och kan ses som ett stöd för skolornas lokala elevhälsoarbete. Vidare är 

syftet med planen att bidra till en likvärdig och rättsäker skolgång som är tillgänglig för alla 

barn och elever.  

Den centrala elevhälsoplanen grundar sig i huvudsak på Skolverkets och socialstyrelsens 

Vägledning för elevhälsa samt skollagen, bland annat Proposition 2009/10:165 För kunskap, 

valfrihet och trygghet.  

 

Elevhälsa enligt skollagen (2010:800 med ändringar) 
I skollagen har krav på en samlad elevhälsa införts. Eleverna ska ha tillgång till medicinska, 

psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Varje profession har ett 

särskilt ansvar att bidra med sin specifika kompetens och att samverka med övriga 

professioner inom elevhälsan. Samverkan skall även ske med andra instanser, exempelvis 

barn- och ungdomspsykiatrin, habiliteringen och socialtjänsten. Elevhälsa ska finnas för 

elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola och 

gymnasiesärskola.  

Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och 

hälsa. I lagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. I 

det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar att undanröja hinder för 

varje enskild elevs lärande och utveckling. Elevhälsan har också ett särskilt ansvar för att 

bevaka att skolan bidrar till att skapa goda och trygga uppväxtvillkor. Vidare kan elevhälsan 

arbeta med mer generellt inriktade uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel 

skolans värdegrund, arbetet mot kränkande behandling, undervisningen om tobak, alkohol och 

andra droger, jämställdhet samt sex- och samlevnadsundervisning. För att öka 

förutsättningarna för elevernas hälsa och välbefinnande skall elevhälsoarbetet bygga på en 

helhetssyn där elevernas delaktighet och medskapande bidrar till deras motivation och lust att 

lära.   
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Elevhälsans professioner 

Elevhälsans psykologiska insats 
Elevhälsans psykologiska insats utförs av skolpsykolog. Tidigare fanns inga krav på tillgång 

till skolpsykolog men utifrån att elevers sociala, känslomässiga och psykiska problem blivit 

tydligare har ändringen genomförts för att utöka elevhälsans kompetens och för att kunna ge 

eleverna det stöd de behöver.  

I Kramfors kommun arbetar skolpsykologen med elever från förskoleklass och äldre. Stöd, 

dock inte på individnivå, kan erbjudas även till förskolan i form av handledning och 

utbildning till personal. 

Skolpsykologens uppdrag är att med stöd av sina kunskaper arbeta för att främja barnets 

utveckling och förebygga psykisk ohälsa. Skolpsykologen skall ge stöd till pedagoger, 

rektorer, övrig skolpersonal och till elever och deras vårdnadshavare. Beroende på uppdrag 

kan skolpsykologerna arbeta både på individ-, grupp och organisationsnivå.  

Skolpsykologen skall arbeta med utbildningsinsatser, konsultation och handledning där hen 

kan bidra med sin kunskap inom psykologins olika områden och på så sätt öka förståelsen för 

hur våra inre- och yttre beteenden hänger samman. Syftet med insatserna är att stödja personal 

inom skolan att öka förståelsen för en elevs beteende eller den situation som uppstått.  

Behandling ingår inte i en skolpsykologs arbetsuppgifter. I vissa specifika fall kan 

skolpsykologen vara verksam i en klass och erbjuda samtalsstöd vid exempelvis 

krishantering, konflikthantering eller problematik som rör mobbning. 

I en del ärenden och efter att remiss skickats till skolpsykolog från skolan kan det vara 

aktuellt att påbörja en utredning för att undersöka de skolrelaterade svårigheterna närmare. I 

första hand prioriteras utredningar som rör utvecklingsbedömningar inför mottagande i 

särskola och skolpsykologen ställer enbart diagnos när det gäller utvecklingsstörning. Elevens 

vårdnadshavare skall alltid informeras om syftet med utredningen samt godkänna att 

utredningen genomförs. Efter att utredningen är klar återkopplas resultatet till vårdnadshavare 

och elev. Målsättningen är även att utredningens resultat skall återkopplas till aktuell skola 

vilket kan ske först efter vårdnadshavares godkännande.  

Om skolpsykologen kommer fram till att en elev bör utredas vidare kan eleven, efter 

vårdnadshavares godkännande, remitteras vidare till annan instans, exempelvis barn- och 

ungdomspsykiatrin eller barn- och ungdomshabiliteringen.  

 

Elevhälsans psykosociala insats  
Elevhälsans psykosociala insats utförs av skolkurator. I Kramfors kommun arbetar 

skolkuratorn med barn från förskoleklass och äldre. Skolkuratorns uppgift är att, med hjälp av 

sina kunskaper, arbeta för att förebygga psykisk ohälsa och främja barnets utveckling. 

Skolkuratorn ingår i skolornas lokala elevhälsoteam och skall ge stöd till elever, pedagoger, 
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rektorer, övrig skolpersonal och vårdnadshavare i psykosociala frågor. Utifrån vilket behov 

som finns kan stödet ges på individ-, grupp- och organisationsnivå.  

Skolkuratorn erbjuder samtalsstöd till elever men skall inte utföra någon behandling. 

Skolkuratorn kan även erbjuda stöd i en klass vid exempelvis trakasserier, kränkningar, 

konflikter eller krishantering. Tillsammans med övrig personal inom skolan arbetar 

skolkuratorn för att främja och utveckla skolans likabehandlingsarbete.  

Konsultation och samverkan, där skolkuratorn bidrar med sin psykosociala kompetens, sker 

med pedagoger, rektorer, annan skolpersonal och vårdnadshavare. I vissa fall samverkar även 

skolkuratorn med andra instanser som exempelvis socialtjänst och polis. Syftet med 

konsultation och samverkan är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för varje enskild 

elev.  

I vissa elevärenden kan det vara aktuellt att undersöka skolrelaterade svårigheter närmare. I 

dessa fall kan skolkuratorn bistå med sociala kartläggningar vilket genomförs i samverkan 

med elev och vårdnadshavare.  

I övrigt kan skolkuratorns uppdrag sammanfattas enligt nedan; 

• ge råd och stöd i personliga och sociala frågor till elever och deras 

vårdnadshavare. 

• vara skolans sakkunnige i sociallagstiftning samt i studiesociala frågor. 

• stödja skolans personal i elevhälsoarbetet. 

• arbeta förebyggande på organisations-, grupp- och individnivå. 

• samverka och samarbeta med samhällets övriga resurser och myndigheter. 

• följa utvecklingen av socialt behandlingsarbete, sociallagstiftning och för arbetet aktuell 

forskning. 

 

Elevhälsans medicinska insats  
I Kramfors kommun utförs elevhälsans medicinska insatser, EMI, av skolsköterska och 

skolläkare. Skolsköterskan ingår i skolornas lokala elevhälsoteam medan skolläkare är 

centralt stationerad och ambulerar mellan samtliga skolor inom kommunen.   

Varje elev ska efter avslutad skolgång, utifrån sina egna förutsättningar, vara rustad med 

kunskap och insikter som ger goda möjligheter att göra egna hälsofrämjande val, för en god 

hälsa livet ut. Alla elever skall ha tillgång till EMI, på lika villkor och utifrån den enskildes 

behov. EMI skall förebygga, upptäcka och arbeta för att förbättra fysisk och psykisk ohälsa 

hos varje elev samt ge individuellt stöd i skolsituationen till elever med funktionshinder och 

sjukdom. 

EMI i Kramfors Kommun utgör en självständig verksamhet som ingår i den samlade 

elevhälsoorganisationen, vårdgivare är Bildningsnämnden. Det finns utsedd verksamhetschef 
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som har det samlade ledningsansvaret för EMI. Då verksamhetschefen inte har formell hälso- 

och sjukvårdskompetens enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) finns medicinsk 

ledningsansvarig skolsköterska. 

Enligt skollagen ska alla elever i grundskolan erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar 

allmänna hälsokontroller. Mellan dessa ska eleven erbjudas begränsade hälsokontroller, 

såsom syn och tillväxt. Minst ett hälsobesök som innefattar en allmän hälsokontroll ska 

erbjudas elever i gymnasieskola. Enligt arbetsmiljöverkets bestämmelser skall även riktade 

hälsokontroller utföras på vissa yrkesförberedande program i gymnasieskolan. 

Hälsosamtalet är en del av EMI:s hälsofrämjande arbete. Elevsamtalet skall vara elevcentrerat 

och innefatta information, rådgivning, och lärande som utgår från elevens egna behov och 

resurser.   

Alla elever som är nyinflyttade/nyinskrivna i skolan ska kontaktas och erbjudas inskrivning i 

EMI samt insatser enligt lokala rutiner, basprogram och lagstiftning. 

EMI:s mottagningsverksamhet är en del i ett generellt förebyggande och hälsofrämjande 

arbete. Varje elev ska efter eget behov ha möjlighet att uppsöka EMI. EMI kan erbjuda 

enklare sjukvårdsinsatser, rådgivning och stöd. 

I skolsköterskans mottagningsverksamhet ingår även att organisera och medverka vid 

läkarmottagning. Elever med hälsoproblem som bedöms vara i behov av mer utförlig 

undersökning eller utredning ska hänvisas direkt till hälsocentral eller annan sjukvårdsinstans. 

EMI fullföljer Folkhälsomyndighetens nationella vaccinationsprogram som påbörjats inom 

barnhälsovården. Grundprogrammet ingår i det lokala basprogrammet. EMI prioriterar 

informationsarbete i syfte att behålla hög vaccinationsanslutning. 

Att förebygga uppkomst och spridning av infektionssjukdomar är också en viktig uppgift för 

EMI. Exempel på smittskyddsarbete är; 

• vaccinationsverksamhet. 

• information och egenvårdsråd vid förkylningar, hudinfektioner och huvudlus. 

• information och råd till ungdomar angående sexuellt överförbara sjukdomar. 

• information om smittskydd vid risk för blodsmitta. 

 

Elevhälsans specialpedagogiska insats 
I skollagen ingår specialpedagogiska insatser i elevhälsan. Syftet med en samlad elevhälsa är 

bland annat att den skall resultera i beslut om specialpedagogiska insatser för eleven. Personal 

med specialpedagogisk kompetens kan skapa förutsättningar för lärandet genom att de via 

uppgifter om en elevs hälsa, sociala situation med mera kan möta en elevs skolsvårigheter i ett 

tidigt skede.   
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Specialpedagogen/specialläraren inom Kramfors kommun har en central roll i skolans 

kvalitetsarbete och skall utgöra garanti för att de elever som av olika skäl har eller riskerar att 

få svårigheter får så goda förutsättningar som möjligt till lärande och utveckling.  

Specialpedagogen/speciallärararen kan arbeta med kvalificerade pedagogiska uppgifter som 

kartläggningar/utredningar, klassrumsobservationer samt vara ett stöd i att upprätta 

åtgärdsprogram tillsammans med ansvarig pedagog utifrån elevernas kunskaper. 

Specialpedagogen/specialläraren arbetar med handledning och konsultation, med enskilda 

elever och grupper och deltar i skolans lokala elevhälsoteam. Hen har tillsammans med övrig 

elevhälsa en central roll i skolornas hälsofrämjande och förebyggande arbete. 

 

Elevhälsans främjande och förebyggande arbete  

Hälsofrämjande och förebyggande 
Av skollagen framgår det att elevhälsans arbete främst ska vara förebyggande och 

hälsofrämjande och det är elevernas utveckling mot utbildningens mål som ska stödjas.  

Elevhälsans uppdrag att i huvudsak vara förebyggande och hälsofrämjande får konsekvenser, 

dels för elevhälsans arbete, dels för hela skolans arbetssätt och organisation. I Vägledning för 

elevhälsan beskrivs hur elevhälsans arbete både kan bidra till en hälsofrämjande 

skolutveckling och undanröja hinder för enskilda elevers lärande. Genom att komma in tidigt i 

processen kan elevhälsan stödja lärare och övrig skolpersonal i arbetet att anpassa och 

utveckla tillgängliga lärmiljöer. I det arbetet behöver elever göras delaktiga. 

Det förebyggande arbetet 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. Det behöver göras på individ-, grupp och organisationsnivå. Genom att 

sedan analysera riskerna underlättas planeringen av förebyggande insatser. 

Ett hälsofrämjande arbete utgår från ett salutogent perspektiv, det vill säga utgår från 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. Utmaningen i ett mer hälsofrämjande arbete blir att söka efter faktorer som gör det 

möjligt att förändra och utveckla skolans verksamhet genom att flytta fokus från det som inte 

fungerar till det som fungerar. I det arbetet blir samtalskulturen central. 

Tillgängliga lärmiljöer   

Tillgängliga lärmiljöer ger elever bättre förutsättningar i lärandet. Genom att arbeta med 

tillgänglighet i skolans lärmiljö kan behovet av särskilt stöd minska och spara tid på alla 

nivåer i verksamheten. Tid som kan användas för att ge varje elev bästa förutsättningar att nå 

så långt som möjligt i sitt lärande. Bra generella lösningar kan då tillsammans med ökad 

kunskap om förutsättningar för lärande bidra till ett mer hälsofrämjande arbete. Genom att 

använda Specialpedagogiska skolmyndighetens Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning 
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för att kartlägga och analysera skolans sociala, pedagogiska och fysiska lärmiljöer går det att 

få underlag för både förebyggande och hälsofrämjande arbetsmöjligheter. 

 
Illustrationen synliggör vinsten med att arbeta för en tillgänglig lärmiljö samt relationen till 

extra anpassningar och särskilt stöd. Bilden är tagen ur Specialpedagogiska skolmyndighetens 

Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. 

En del elever kan vara i behov av mer individinriktade stödinsatser. Dessa kan sättas in i form 

av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller i form av särskilt 

stöd. 

Elevhälsans uppdrag att främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande arbetet får inte ske på 

bekostnad av elevers rätt till särskilt stöd. I Skolverkets allmänna råd för arbete med extra 

anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram står det att elevhälsans kompetens ska tas 

tillvara i ett tidigt skede. Dels handlar det om att identifiera elevens behov, dels att stödja 

lärare och övrig skolpersonal i arbetet med anpassningar i olika lärmiljöer inom 

verksamheten. Om de extra anpassningarna inte är tillräckliga krävs en utredning av elevens 

eventuella behov av särskilt stöd. Även i det arbetet har elevhälsan en viktig roll. 

Elevers delaktighet 
Alla elever ska ha samma möjligheter till delaktighet i sin lärmiljö. Att uppleva och känna 

delaktighet är en förutsättning för lärande.  

En elevs delaktighet i skolan utgörs av samspelet mellan de individuella förutsättningarna och 

lärmiljön. I arbetet att utveckla tillgängliga lärmiljöer blir omgivningens förhållningssätt 

viktig. Allt arbete i skolan ska präglas av ett barnperspektiv utifrån Barnkonventionens 

formuleringar. I Vägledning för elevhälsan lyfts barnets rättigheter och barns bästa utifrån tre 

olika aspekter: barnperspektiv, barnets perspektiv och barnrättsperspektivet. Barnperspektivet 

innebär att en vuxen så långt som möjligt sätter sig in i ett barns situation och försöker se till 

barnets bästa. Barnets perspektiv innebär att vuxna lyssnar på barnet och barnrättsperspektivet 

avser barnets rättsliga status. 

Sekretess och anmälningsskyldighet 

Sekretess inom elevhälsan  
Varje profession inom elevhälsan ansvarar för att arbetet utförs utifrån gällande 

sekretessbestämmelser samt vilka möjligheter som finns att utbyta nödvändig information 
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inom ramen för elevhälsoarbetet. Sekretessen syfte är att skydda eleven och dennes anhöriga, 

i första hand vårdnadshavare och syskon.  

För elevhälsans medicinska insats, EMI, gäller samma sekretessregler som för övrig hälso- 

och sjukvård i och med att de medicinska insatserna är en egen verksamhetsgren inom skolan, 

offentlighets- och sekretesslagen (OSL), 8 kap. 1-2 §. Utgångspunkten är att det krävs 

samtycke från vårdnadshavare för att det skall vara möjligt att lämna ut information till övriga 

professioner inom elevhälsan och till övrig personal inom skolan. Om det är uppenbart att en 

elev kan fara illa om inte uppgifter lämnas ut kan undantag göras, exempelvis om 

socialtjänsten begär ut uppgifter under en pågående utredning kring ett barn, 

sekretessbrytande bestämmelser 25 kap. 13a § OSL. 

Elevhälsans psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser tillhör samma 

verksamhetsgren som skolans övriga verksamhet. Sekretessen för elevhälsans psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska insatser regleras i 23 kap. 2 § offentlighets- och 

sekretesslagen i kapitlet om utbildning. Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga 

förhållanden i sådan elevhälsa som avser psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk 

insats, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon 

närstående till denne lider men. 

Sekretess för psykologiska test 
Skolpsykologer inom elevhälsan använder i stor utsträckning psykologiska tester i samband 

med utredningar. Uppgifter ur dessa tester omfattas av sekretess enligt 17 kapitlet 4 § 

offentlighets- och sekretesslagen om det kan antas att syftet med testen motverkas om 

uppgiften röjs. Det innebär att endast behöriga testanvändare får ta del av protokollen oavsett 

om testen sparas i form av en pappersjournal eller skannas in som en datajournal. 

Anmälningsskyldighet 
Enligt 14 kap 1 § socialtjänstlagen finns en skyldighet för vissa grupper att genast göra en 

anmälan om man i sin verksamhet får vetskap om någonting som kan innebära att 

socialtjänsten kan behöva ingripa till skydd för barn och unga. Denna skyldighet gäller; 

 

 myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom såsom skola, förskola, 

fritidsgård och polis. 

 andra myndigheter inom hälso- och sjukvård, exempelvis BVC och hälsocentraler. 

 anställda inom dessa myndigheter 

 anställda inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn och 

ungdom, hälso- och sjukvård eller socialtjänst såsom friskola, enskild förskola, privat 

sjukvård, familjerådgivning eller personer som har uppdrag från socialtjänsten, 

exempelvis kontaktpersoner. 
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Anmälningsskyldigheten är ett personligt ansvar och den är ovillkorlig. Det är viktigt att veta 

att anmälningsskyldigheten gäller kännedom om sådant som kan innebära att socialtjänsten 

behöver ingripa till ett barns skydd. Det behöver inte vara klarlagt att det förhåller sig på detta 

vis. Den som omfattas av anmälningsskyldigheten har inte rätt att vara anonym. Man ska göra 

anmälan eller konsultera socialtjänsten även i svårbedömda fall. Det blir sedan socialtjänstens 

uppgift att bedöma och eventuellt utreda situationen. 

Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma vars verksamhet berör barn och 

ungdomar är skyldiga att lämna nämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för 

utredning av ett barns/ungdoms behov av skydd.  

 

För vidare information om anmälningsskyldighet och orosanmälan, se dokument 

Handlingsplan misstanke om att barn far illa som upprättats tillsammans med socialtjänsten i 

Kramfors kommun;  

 

https://kramforskommun-

my.sharepoint.com/:w:/g/personal/fredrik_ostlund_kramfors_se/EZmfsQ4F5-

pFkGsfbiVP8oAB_J08qzpOQKAM2IBvUPWPIg 

 

Central och lokal elevhälsa 

Centrala elevhälsan 
Centrala elevhälsan består av två skolpsykologer samt skolläkare. Skolpsykologerna är 

anställda av Kramfors kommun och leds av elevhälsochef. Skolläkartid köps in via privat 

företag där elevhälsochef ansvarar för samordningen kring detta.  

Centrala elevhälsan arbetar kommunövergripande mot samtliga kommunens skolor, samt 

Docksta friskola.   

Centrala elevhälsoteamet 
Det centrala elevhälsoteamet är en förvaltningsövergripande, ej operativ grupp. Den leds av 

elevhälsochef och består av representanter från elevhälsans olika professioner.  

Det centrala elevhälsoteamets huvuduppdrag är i dagsläget att fungera som bedömningsgrupp 

för elever som är aktuella för mottagande i särskola. 

Att utveckla samarbete med andra instanser, exempelvis socialtjänsten och barn- och 

ungdomspsykiatrin är viktigt för att hjälpa barn och vårdnadshavare där det finns stora behov 

av stöd. Huvudansvaret för att skapa strukturer och metoder för samverkan är 

elevhälsochefens.  

 

Centrala elevhälsoteamet; 

Fredrik Östlund, elevhälsochef  
Telefon: 0612-803 19  
Fredrik.ostlund@kramfors.se  

  

https://kramforskommun-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/fredrik_ostlund_kramfors_se/EZmfsQ4F5-pFkGsfbiVP8oAB_J08qzpOQKAM2IBvUPWPIg
https://kramforskommun-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/fredrik_ostlund_kramfors_se/EZmfsQ4F5-pFkGsfbiVP8oAB_J08qzpOQKAM2IBvUPWPIg
https://kramforskommun-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/fredrik_ostlund_kramfors_se/EZmfsQ4F5-pFkGsfbiVP8oAB_J08qzpOQKAM2IBvUPWPIg
mailto:Fredrik.ostlund@kramfors.se
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Mari Lundgren, skolpsykolog    
Telefon: 0612-800 55  

marie.lundgren2@kramfors.se 
 
Evelina Sandelin, skolpsykolog 
Telefon: 0612 0612-800 44  
Evelina.sandelin@kramfors.se 
  
Erika Peterson, specialpedagog   
Telefon: 0612-804 29  
Erika.Peterson@kramfors.se 

 
Harald Gustavsson, skolläkare 
Harald.Gustafsson@kramfors.se 
 
Jenny Klingberg, skolkurator 

Telefon: 0612-69 21 51 
jenny.klingberg@kramfors.se 

 
Skolsköterska, vakant 

 

Lokal elevhälsa 
Som pedagogisk ledare och chef har rektor det övergripande ansvaret för att elevhälsoarbetet 

på skolan bedrivs utifrån skollag, läroplan och övriga bestämmelser. Där skollagen bland 

annat beskriver i kap 6 §8 att huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en 

översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling 

av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses 

att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade 

åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.  

Elevhälsan skall ingå i skolornas systematiska kvalitetsarbete i och med att elevhälsa är en del 

av utbildningen. Rektor ansvarar för att den lokala elevhälsans arbete följs upp, analyseras 

och utvärderas. 

Den lokala elevhälsan består minst av elevhälsans olika professioner och leds, planeras och 

organiseras av rektor. Rektor ansvarar även för att en lokal elevhälsoplan upprättas med 

förslag på innehåll enligt nedan; 

 Mål för läsåret 

 Mötesplanering  

 Planer för systematiskt arbetsmiljöarbete, likabehandling, plan mot kränkande 

behandling och krisberedskap. 

  

mailto:marie.lundgren2@kramfors.se
mailto:Evelina.sandelin@kramfors.se
mailto:Erika.Peterson@kramfors.se
mailto:Harald.Gustafsson@kramfors.se
mailto:jenny.klingberg@kramfors.se
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Remissfällan 
Enligt Petri Partanen, Att utveckla elevhälsa 2012, skall skolkurator, skolpsykolog, 

skolsköterska/skolläkare och specialpedagog/speciallärare ses som specialister inom sina 

respektive professionsområden och skall bidra med tvärprofessionell dimension i 

elevhälsoarbetet. Detta skall dock inte innebära att de har en överordnad roll eller befogenhet i 

relation till lärare och arbetslag. ”Elevhälsans personal ska och kan inte säga till en pedagog 

hur de skall utföra sitt arbete på samma sätt som en pedagog inte kan säga till 

elevhälsopersonalen hur de ska arbeta”. Dessa frågor måste lösas i samverkan mellan skolans 

olika professioner, exempelvis genom att skapa arbetsmetoder och arbetsformer för 

kunskapsöverföring mellan professionerna, såsom exempelvis handledning och konsultation.  

För att samarbetet mellan enhetens elevhälsoteam och övriga professioner inom skolan skall 

fungera tillfredsställande är det viktigt att de olika rollerna är definierade. Elevhälsans 

personal skall ses som stödfunktioner och skall inte ta över ansvaret för en elev i behov av 

stöd. Det ansvaret ligger ytterst hos enhetens rektor och pedagogerna i arbetslagen.  

Finns oklarheter kring roller och ansvar finns risk för att ansvaret för en elev skickas runt på 

en skola, som att ansvaret för en elev i behov av stöd kan remitteras bort vilket Partanen 

beskriver som en remissfälla. Partanen menar att när elever remitteras bort, exempelvis från 

pedagog till skolans lokala elevhälsoteam, uppstår ofta ett ”vakum” där pedagogen inte 

upplever att man kan göra mer eftersom man väntar på att någon annan skall genomföra 

åtgärder kring eleven. Vidare hävdar Partanen att ansvaret för elevens vardagliga skolsituation 

aldrig kan remitteras bort och det skall inte gå att anmäla en elev i behov av särskilt stöd till 

elevhälsopersonalen. Däremot kan pedagogen söka stöd hos elevhälsopersonalen när det 

gäller sitt arbete kring den aktuelle eleven och det är viktigt att dialog förs på rätt sätt när det 

gäller elever i behov av särskilt stöd, det vill säga remitterar eller anmäler man eleven till 

elevhälsoteamen eller söker man stöd hos elevhälsoteamet när det gäller arbetet kring eleven.  

När arbetslag och elevhälsoteam möts 

En framgångsfaktor i elevhälsoarbetet är enligt Partanen när arbetslag och hela eller delar av 

elevhälsoteamet möts. Dessa möten blir en viktig strategisk arena där berättelsen om eleven 

och dess behov av stöd kommer att utvecklas. Under mötena kan elevhälsoarbetets fortsatta 

riktning grundläggas i och med att information utbyts, iakttagelser diskuteras och man kan 

föra dialog om vad som pågår samt vad som skulle behöva göras för att stödja elever i behov 

av stöd.  

För att mötena skall ge effekt och utveckla elevhälsoarbetet i salutogen riktning krävs det 

vanligtvis ramar och metoder för hur mötena genomförs. Någon eller några behöver också 

hålla i mötets struktur för att skapa ett målinriktat arbete. Några skolor inom Kramfors 

kommun arbetar utifrån detta perspektiv där elevhälsans professioner möter arbetslag 

kontinuerligt, för mer information om detta arbetssätt kan elevhälsochef kontaktas.  
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Samarbete med andra instanser    

Kramus 
Kramus, Kramfors upptäckarsystem, är ett samarbete mellan främst skola, polis och 

socialtjänst. Syftet med samarbetet är att det skall resultera i att tidigt identifiera upptäckt av 

barn och ungdomar i riskzonen. De olika aktörerna i Kramus ska utnyttja varandras 

kompetenser, utbilda och informera varandra med huvudfokus på att det är ”våra barn” vi 

arbetar med. 

Andra personer ska också kunna bjudas in till Kramus-möten, exempelvis vårdnadshavare 

eller personer från fritidssektorn.   

Kramus-möten är inte tänkt som ett forum för att diskutera barn där det redan gjorts en 

orosanmälan eller barn som socialtjänsten utreder eller har pågående insats för. 

Under Kramus-möten delger den person som har information om en viss elev de andra vad de 

vet och på så sätt kan en bild av barnets situation skapas. På mötet bestäms hur man ska gå 

vidare med kontakterna kring barnet och vilka åtgärder som kan bli aktuella att vidta. Innan 

Kramus-mötet informerar skolan vårdnadshavare om att deras barn kommer att tas upp på 

mötet. 

Det ligger på skolans ansvar att kalla socialtjänst och polis till Kramus-möten. 

 
Socialtjänstens Kramus-deltagare: 
Lena Vestin 
Telefon: 0612-802 19 
lena.vestin@kramfors.se 
   
Carolyn Norell 
Telefon: 0612-802 15 
carolyn.norell@kramfors.se 
 

Gemensam rutin skola och barn- och ungdomspsykiatrin  
Det finns en gemensam överenskommelse mellan skolorna i Västernorrland och barn- och 

ungdomspsykiatrin. Rutin gå att hitta via länken nedan; 

 

https://www.rvn.se/sv/For-vardgivare/Samverkan-mellan-och-kommun-och-region/Barn-och-

unga/  

 

Skolfrånvaro, från Vägledning för elevhälsan-tredje upplagan 
Elever i grundskolan och i gymnasiet har närvaroplikt, det vill säga skyldighet att delta i den 

utbildning som anordnas om eleven inte är sjuk eller har annat giltigt skäl att utebli. Det 

räcker inte med att eleverna befinner sig på skolan utan de måste delta i undervisningen. 

mailto:lena.vestin@kramfors.se
mailto:carolyn.norell@kramfors.se
https://www.rvn.se/sv/For-vardgivare/Samverkan-mellan-och-kommun-och-region/Barn-och-unga/
https://www.rvn.se/sv/For-vardgivare/Samverkan-mellan-och-kommun-och-region/Barn-och-unga/
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För den enskilda eleven kan en omfattande frånvaro leda till en ofullständig utbildning som 

gör det svårt att aktivt delta i såväl yrkes- som samhällslivet. Frånvaron har naturligtvis 

betydelse för inlärningen men kan också innebära att eleven inte får ta del av skolans sociala 

gemenskap. Upprepad ströfrånvaro, det vill säga frånvaro från enstaka lektioner eller dagar, 

bör tas på allvar eftersom det kan vara ett tecken på bakomliggande problem. Till exempel 

visar studier att skolkande elever oftare än andra agerar asocialt, använder droger och begår 

allvarliga regelbrott i skolan. 

Främja skolnärvaro 
Skolans arbetsmiljö kan i sig främja närvaro eller bidra till att frånvaro uppstår. En god 

lärandemiljö, med undervisning som anpassas till den enskilda elevens behov, främjar 

motivationen att delta i utbildningen. När det gäller barn och ungdomar som lever i utsatta 

situationer är det särskilt viktigt att skolan arbetar med att främja närvaro eftersom omfattande 

frånvaro kan leda till ytterligare svårigheter för en elev i en sådan situation. En intervjustudie, 

Särskilt stöd i grundskolan, Skolverket 2011, visar att den vanligaste orsaken till ofullständiga 

betyg är bristande delaktighet hos eleverna, antingen i form av frånvaro eller i form av passiv 

närvaro. Lärande och hälsa påverkas av samma generella faktorer och därför behöver 

elevhälsan samverka med övrig personal och delta i arbetet med att främja närvaro. Uppgifter 

där elevhälsans medverkan är viktig rör bland annat frågor om elevernas arbetsmiljö. Inom 

elevhälsan finns också kunskaper om individer och grupper av elever som är väsentliga i 

sammanhanget. Elevhälsan blir därigenom ett stöd i arbetet med att främja närvaro. 

Skolmotstånd och ogiltig skolfrånvaro 
Det finns två, delvis överlappande, typer av ogiltig skolfrånvaro. Skolmotstånd definieras som 

frånvaro som vårdnadshavarna känner till och handlar om att eleven visar kraftiga 

känslomässiga reaktioner på att gå till skolan. Det gäller vanligen elever som har en 

komplicerad livssituation och det är ofta svårt att bedöma orsakerna till frånvaron. 

Ogiltig skolfrånvaro, skolk, innebär att vårdnadshavarna inte känner till frånvaron och att det 

inte i första hand är obehag i skolsituationen som styr elevens frånvaro. 

Enligt Centrala studiestödsnämnden räknas all ogiltig frånvaro som skolk för elever på 

gymnasiet. Skolan ska rapportera till Centrala studiestödsnämnden när en elev skolkar mer än 

några enstaka timmar under en månad och om det sker vid upprepade tillfällen. 

Orsaker till skolmotstånd 
Det är nästan alltid olika sociala och psykiska faktorer i komplex samverkan som ligger 

bakom ogiltig skolfrånvaro och skolmotstånd. Ofta finns en utlösande faktor som att eleven 

har misslyckats med en uppgift, fått kritik eller utsatts för kränkande behandling. 

Skolfrånvaron kan börja efter ett lov eller en sjukdomsperiod, då eleven reagerar med oro och 

tankar om att det är pinsamt att komma tillbaka till skolan. Frånvaron i sig blir i dessa fall 

orsak till fortsatt frånvaro. 
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Det är vanligt att sociala problem i familjen bidrar till svårigheter i samarbetet mellan hem 

och skola. Det finns också exempel på föräldrar som har stort engagemang i elevens 

skolsituation och upplever att skolan inte har gjort en adekvat anpassning till barnets behov. 

Det är vanligt att elever med hög ogiltig frånvaro har inlärningssvårigheter. Den psykiska 

ohälsa som förknippas med skolfrånvaro är framför allt neuropsykiatriska problem liksom 

problem som är relaterade till olika trauman, ångesttillstånd och depression. En mer 

omfattande utredning kan visa om elevens skolmotstånd till exempel bottnar i en för eleven 

otillfredsställande lärandemiljö eller om det finns ett behov av särskilt stöd. Detta kan i sin tur 

kräva andra former av utredningsunderlag för att kunna ge eleven det stöd som behövs. Det är 

viktigt att skolan utreder vad i skolsituationen som förorsakar en elevs svårigheter för att 

bedöma vilka åtgärder som skolan behöver vidta. 

Orsaker till ogiltig skolfrånvaro 
Vid ogiltig skolfrånvaro finns ofta samverkande faktorer av olika slag, framför allt 

familjerelaterade svårigheter som brist på tillsyn från föräldrarna och sociala problem i 

familjen. En forskningsöversikt av Karlberg och Sundell, SKOLK- Sund protest eller 

riskbeteende, har visat andra orsaker till ogiltig skolfrånvaro, det kan vara kriser i familjen i 

samband med exempelvis en skilsmässa eller en förälders bortgång. Ogiltig skolfrånvaro 

påverkas också av skolrelaterade faktorer, exempelvis brist på uppmuntran att närvara i 

skolan, avsaknad av konsekvenser eller inkonsekvens i hanteringen av ogiltig skolfrånvaro. 

Även inlärningssvårigheter och bristande framgång i skolarbetet kan ha stor betydelse vid 

ogiltig skolfrånvaro.  

Frånvaroregistrering 
Tidig upptäckt och tidiga insatser vid stor ogiltig frånvaro är framgångs-faktorer för att få 

tillbaka eleverna i undervisningen. Att förebygga långvarig frånvaro innebär att skolan måste 

arbeta systematiskt med att registrera frånvaro samt följa upp frånvaron noggrant och 

omedelbart. Skolinspektionen har efter en så kallad riktad tillsyn konstaterat att det finns 

brister i skolpliktsbevakningen, vilket åtgärdas under våren 2021. Bristerna gäller både 

frånvaro på grund av skolmotstånd och ogiltig skolfrånvaro. 

I skollagen har kravet på rektorn att se till att vårdnadshavarna informeras om en elev uteblir 

från skolarbetet skärpts ytterligare. Om en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 

sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan utan giltiga skäl uteblir från skolan ska 

rektorn se till att elevens vårdnadshavare informeras om frånvaron samma dag. Syftet med 

denna bestämmelse är enligt förarbetena att minska riskerna för att en elevs frånvaro inte ska 

fångas upp i ett tidigt skede. Frånvaroregistrering gäller även för elever på gymnasieskolan. 

Om en elev utan giltigt skäl uteblir från utbildningen ska rektorn se till att elevens 

vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande, om det inte finns 

särskilda skäl för att inte göra det. 

När det gäller myndiga elevers skolgång finns det inga bestämmelser som säger att skolan ska 

kontakta vårdnadshavarna. Skolan kan till exempel inte på eget initiativ informera 
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vårdnadshavarna till en myndig elev om dennes frånvaro. Eleven kan dock ge sitt samtycke 

till att skolan får lämna ut uppgifter till vårdnadshavarna. 

Åtgärder vid skolfrånvaro 
Skolverket har i allmänna råd beskrivit hur skolan kan arbeta med att främja närvaro och 

uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro. Enligt de allmänna råden bör rektorn se till att; 

• det finns rutiner för kontinuerlig frånvarorapportering som gör det möjligt att snarast 

uppmärksamma och ha en samlad bild av elevernas frånvaro. 

• det finns rutiner för att rapportera ogiltig frånvaro till vårdnadshavarna samma dag. 

• orsakerna till frånvaron utreds skyndsamt och delges huvudman. 

• elevhälsan är delaktig i arbetet med att främja närvaron. 

• det finns rutiner för samverkan med elevhälsan och vid behov med andra 

samhällsfunktioner. 

En rapport från Skolinspektionen visar att tidig upptäckt och tidiga insatser vid stor ogiltig 

frånvaro är framgångsfaktorer för att få tillbaka elever i undervisningen. Vidare skriver 

Skolinspektionen följande; 

• lärare ska främst fokusera på skolrelaterade orsaker till frånvaro. Vid komplicerade 

elevärenden bör ansvaret för att utreda andra orsaker än skolrelaterade ligga på elevhälsan. 

• åtgärderna vid komplicerade elevärenden ska utformas utifrån en helhetssyn som avser 

elevens skolsituation, sociala relationer, hemsituation, fritid samt fysisk och psykisk hälsa. 

Elevhälsans uppgifter 
Elevhälsan bör, enligt Skolverkets allmänna råd, vara delaktig i arbetet med att främja 

närvaron. Skolverket framhåller i en rapport att ”elevhälsans ansvar ofta är otydligt” och att 

elevhälsans roll och ansvar i arbetet mot frånvaro behöver förtydligas på många skolor. Även 

Skolinspektionen framhåller detta i en tillsynsrapport. Det betyder att varje skola behöver ha 

riktlinjer för när elevhälsan ska kopplas in så det inte blir godtyckligt om och när elevhälsan 

kommer in i arbetet. I Skolverkets rapport konstateras även att elevhälsan är en mycket viktig 

part i samverkan, framför allt i det operativa arbetet. 

Eftersom det är svårt att komma tillrätta med långvarig frånvaroproblematik är det angeläget 

att ingripa tidigt. Bedömning och utredning bör därför vara bred och strukturerad samt 

kartlägga de bakomliggande faktorerna till elevens skolfrånvaro, liksom de förhållanden som 

gör att frånvaron fortsätter. Det är lämpligt att använda en checklista för olika riskområden. 

Exempel på checklistor finns i boken Skolfrånvaro – KBT-baserat kartläggnings- och 

åtgärdsarbete. 

För att få tillbaka en elev med frånvaroproblematik till en meningsfull skolgång är det 

angeläget att eleven känner sig hörd och att skapa ett fungerande samarbete mellan 

vårdnadshavarna och skolan. Vårdnadshavarna kan ha egna erfarenheter som bidrar till 

negativa förväntningar på skolan och en bra dialog med dem är viktigt för att lättare bryta 
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skolfrånvaron. Ibland kan det ske genom att aktivera nätverket kring familjen eller genom 

samordnade insatser från andra verksamheter såsom socialtjänst, BUP och barn- och 

ungdomshabilitering. 

För att främja återgången till skolan kan man tänka på det hela som rehabilitering liknande när 

en vuxen ska återgå i arbete efter en långtidssjukskrivning. En elev kan uppleva det som svårt 

att komma tillbaka och behöva svara på frågor om frånvaron. Skolan behöver därför 

tillsammans med eleven bestämma hur det kan bli lättare att gå tillbaka till skolan. Se mer 

utförlig beskrivning om hur grundskolan i Kramfors Kommun arbetar kring problematisk 

skolfrånvaro i Handlingsplan för skolnärvaro i Kramfors Kommuns grundskola. 
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RUTIN VID MISSTANKE 

OM ATT BARN FAR 

ILLA PÅ 

GRUNDSÄRSKOLAN 
Om anmälan till socialtjänsten  
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Vid misstanke om att barn far illa på Grundsärskolan 

Anmälan till socialtjänsten  

BAS-nämnden har ett övergripande ansvar för att de barn och ungdomar som riskerar att fara 

illa får den hjälp och det stöd de behöver. För att ta detta ansvar behöver socialtjänsten få 

kännedom om dessa barn, vilket kan ske på olika sätt:  

 Personer kan på egen hand ansöka om hjälp hos socialtjänsten  

 Personer kan även göra en anmälan då de får kännedom om barn och unga som de 

misstänker far illa.  

  

Enligt 14 kap 1 § socialtjänstlagen finns en skyldighet för vissa grupper att genast göra en 

anmälan om man får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.  

  

  

 myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom såsom skola, förskola, 

fritidsgård och polis  

 andra myndigheter inom hälso- och sjukvård samt såsom BVC och vårdcentraler  

 anställda inom dessa myndigheter  

 anställda inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn och 

ungdom, hälso- och sjukvård eller socialtjänst såsom friskola, enskild förskola, privat 

sjukvård, familjerådgivning eller personer som har uppdrag från socialtjänsten, 

exempelvis kontaktpersoner  

  

Anmälningsskyldigheten är ett personligt ansvar och den är ovillkorlig. Det behöver inte 

vara klarlagt att det förhåller sig på detta vis. Den som omfattas av anmälningsskyldigheten 

har inte rätt att vara anonym. Man ska göra anmälan eller konsultera socialtjänsten även i 

svårbedömda fall. Det blir sedan socialtjänstens uppgift att bedöma och eventuellt utreda 

situationen.  

Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma vars verksamhet berör barn och 

ungdomar är skyldiga att lämna nämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för 

utredning av ett barns/ungdoms behov av skydd.  

  

Innan anmälan görs  

Innan anmälan görs är det viktigt att prata med föräldrarna om den oro man känner för barnet 

och att anmälan görs. Att anmälaren informerar och visar den skriftliga anmälan för dem det 

berör skapar goda förutsättningar för ett bra samarbete. Det understryker även föräldrarnas 

betydelse och ansvar.  

  

En muntlig anmälan ska kompletteras med en skriftlig.  

  

OBS!  

Vid misstanke om sexuella övergrepp eller att barnet blivit utsatt för våld eller bevittnat våld. 

Då kontaktas socialtjänsten omgående utan att föräldrarna informeras.   
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Rådfrågning/Konsultation  

Om man känner sig osäker på om det bör göras en anmälan eller inte kan socialtjänsten 

kontaktas för konsultation. För att undvika missförstånd är det viktigt att säga att man 

önskar rådfråga/konsultera och då inte nämna namn på barn eller föräldrar.  

  

Efter anmälan görs en förhandsbedömning  

När socialtjänsten tagit emot en anmälan görs en första skydds bedömning om innehållet ger 

anledning till en akut åtgärd.  

  

Möte med familj  

I de flesta fallet hålls ett möte med familjen och barnet. Eventuellt kan anmälaren bjudas in.   

  
Återkoppling till anmälaren  

Anmälaren får informeras om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår.  

För att kunna lämna information om eventuellt stöd getts till familjen efter avslutad utredning 

krävs medgivande från vårdnadshavare.  

  

Förutsättningar:  
 att anmälaren är en anmälningspliktig myndighet  

 om anmälaren begär det  

  

Utredning enligt 11:1 §  

Socialtjänstens uppgift är att ta ställning till om en utredning enligt 11:1 § socialtjänstlagen 

ska inledas. I en sådan utredning kontaktas ofta de verksamheter som träffar barnet 

regelbundet, exempelvis förskola och skola, för uppgifter om barnet. I dessa fall har den 

personal som arbetar med barnet skyldighet att lämna begärda uppgifter till socialtjänsten. En 

utrednings syfte är att undersöka barnets livssituation och om föräldrarna kan tillgodose 

barnets behov av omsorg och skydd. Vårdnadshavarna och om barnet har fyllt femton år har 

rätt att ta del av de uppgifter som finns i utredningen, som avslutas med en bedömning 

av barnets behov. Hur behoven ska tillgodoses beslutas i dialog med barnet och familjen. 

Ibland ingår insatser från socialtjänsten som en del av det stöd barnet behöver. Exempel på 

insatser kan vara olika former av stöd i föräldrarollen, kontaktpersoner/kontaktfamiljer m. m  

Det är inte alltid föräldrar tackar ja till insatser. Socialtjänsten arbetar till största delen under 

frivilliga former och det är endast i allvarliga fall som tvångsvård kan komma i fråga. Även 

om utredningen avslutas utan åtgärd har familjen blivit medveten om att andra reagerat på 

barnets situation, vilket kan starta positiva processer.  
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Sekretess  

Socialtjänsten har sträng sekretess, vilket innebär att uppgifter om enskildas personliga 

förhållanden inte får lämnas ut. Ett sätt att hantera detta är att vårdnadshavaren lämnar 

samtycke till att viktig information får lämnas till exempelvis förskola och skola. Genom att 

lämna dessa uppgifter på möte där familjen deltar främjas ett förtroendefullt samarbete.  

  

När barn far illa  
I regeringens proposition 2002/03:53, som handlar om stärkt skydd för barn i utsatta 

situationer, betonas vikten av samsyn hos dem som i sin verksamhet kommer i kontakt med 

barn och unga.  

I propositionen redovisas de resonemang som förts om vad som kan utgöra skadliga 

förhållanden för barn. Att göra en fullständig beskrivning är inte möjligt eftersom 

kunskaperna ständigt utvecklas och förbättras. Nedan ges några exempel på situationer som 

bör föranleda en konsultation eller en anmälan till socialtjänsten.  

  

Fysiskt våld   

– när barnet tillfogas kroppsskada, sjukdom eller smärta av någon annan. Andra exempel på 

fysiskt våld är att förgifta, bränna eller försöka dränka barnet .I flera former av sexuella 

övergrepp ingår fysiskt våld.  

  

Psykiskt våld   

– betyder att barnet, oftast under lång tid systematiskt utsätts för kränkningar, nedvärderingar 

och/eller terrorisering. Här inryms också orimligt hårda bestraffningar, orimliga krav, 

påtvingad isolering från sociala kontakter och åldersanpassade aktiviteter såväl som att 

konsekvent vägra lyssna till barnets synpunkter. Vidare kan nämnas fostran till asocialt 

beteende eller kriminalitet och tvång att bevittna våld samt att leva i en miljö där våld eller hot 

om våld förekommer.  

  

Otillbörligt utnyttjande   

– att tvingas utföra alltför ansträngande kroppsarbete, men också att tvingas ta för stort 

självständigt ansvar i förhållande till sin ålder.  

  

Sexuella övergrepp  

– alla former av sexuella handlingar som påtvingas barn av annan person. Det innebär att 

förövaren utnyttjar barnets beroendeställning, att handlingen utgår från förövarens behov, att 

handlingen kränker barnets integritet.   

Det kan också innebära en handling som barnet inte kan förstå, inte är moget för eller förmår 

samtycka till.  
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Handlingen behöver inte innebära fysisk kontakt med barnet utan kan vara verbala 

anspelningar, att personen blottar sig eller ser pornografisk film tillsammans med barnet.  

  

Fysisk försummelse   

– att barnets vårdnadshavare, ofta under lång tid, skadar eller äventyrar barnets fysiska hälsa 

eller utveckling. Här ingår bristande omsorg när det gäller kost och omvårdnad, 

årstidsanpassade kläder, möjlighet till vila och sömn, skydd och husrum, tillsyn, hälso- och 

medicinsk vård samt skydd mot olycksrisker eller skadlig exponering.  

  

Psykisk försummelse   

– att barnets psykiska hälsa skadas eller äventyras, ofta under lång tid, exempelvis genom att 

dess grundläggande behov av uppmärksamhet, tillhörighet, fostran och stimulans inte 

tillgodoses.  

  

Andra förhållanden i hemmet   
Kan vara missbruk eller psykisk ohälsa hos vårdnadshavare eller stora konflikt mellan 

föräldrar där barnets grundläggande behov inte tillgodoses.  

Misstanke om att ett barn eller en ungdom missbrukar alkohol, narkotika eller tabletter.  

Uppgifter om att ett barn eller en ungdom begått brott eller på annat sätt, exempelvis genom 

utåtagerande beteende, visar tecken på utvecklas ogynnsamt.  

  

Hedersrelaterat våld och förtryck. Se sid 36.  

Där ingår även risk för könsstympning och att minderårig blir bortgift.  

 

Akut anmälan då barn misstänks fara illa.  

  
1. Diskutera uppkommen situation/inkomna uppgifter med arbetsledning och eventuellt 

övrig personal. Om varken arbetsledning eller kollegor går att kontakta har berörd 

personal skyldighet att agera på egen hand.  

  

2. Skriv ned iakttagelse/berättelse i stolpform i enlighet med bifogad blankett.  

 

https://www.kramfors.se/stod--omsorg/barn-och-ungdom/barn-som-far-illa.html 

 

  

3. Ring ansvarig socialtjänst, notera namnet på socialsekreteraren  

  

 Redogör för ärendet utan att nämna barnets namn inledningsvis.  

 Redovisa endast fakta, vad som sagts eller observerats. Gör ej   

bedömningar eller slutsatser.  

 Efterfråga socialtjänstens bedömning om ärendet är akut eller inte.     

https://www.kramfors.se/stod--omsorg/barn-och-ungdom/barn-som-far-illa.html
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 Om socialsekreteraren bedömer att akut risk ej föreligger, gå vidare   

enligt kapitel 2. I övriga fall gå vidare enligt punkt 4 i detta kapitel.  

  

4. Lämna uppgifter till socialtjänsten enligt blanketten. Delge i detta läge namn och 

kontaktuppgifter för barnet och dess vårdnadshavare. Informera om att skriftlig anmälan 

inkommer snarast. Rådfråga socialsekreterare om hur barnet ska informeras och om barnet 

kan gå hem.  

  

5. Skicka snarast skriftlig anmälan. Skriv ned mer detaljerad iakttagelse/berättelse i 

enlighet med bifogad blankett. Redovisa endast fakta, vad som uttalats och vad som 

observerats. Gör ej bedömningar eller slutsatser. Om möjligt, gå igenom uppgifter med 

rektor innan anmälan skickas iväg.  

  

6. Erbjud om möjligt, att skolpersonal kan närvara när anmälan ska diskuteras med 

familjen.  

  

 7. Dokumentation ska arkiveras och förvaras enligt lokal rutin. (se rutin för dokumentation 

och förvaring) 

  

  

Personal på skolan bör eftersträva att rektor och kurator kontaktas om skriftlig anmälan innan 

den skickas iväg till socialtjänsten.  

  

Socialtjänsten Kramfors, mottagningssektionen tele; 0612-802 06  
 

 

Ej akut anmälan då barn misstänks fara illa  

          

1. Diskutera uppkommen situation/ inkomna uppgifter med arbetsledning och 

eventuellt övrig personal. Om risken bedöms vara akut se föregående rubrik. I de fall där 

det råder osäkerhet/oenighet om anmälan ska göras eller ej, konsulterasberörd 

socialtjänst.  

  

2. Skriv ned iakttagelse/berättelse i enlighet med bifogad blankett.  

Gör EJ bedömningar eller slutsatser. Om möjligt, gå igenom uppgifter med rektor 

innan anmälan skickas iväg. 
https://www.kramfors.se/stod--omsorg/barn-och-ungdom/barn-som-far-illa.html 
 

  

3. Bestäm vilka som bör möta vårdnadshavare. Arbetsledare samt max 2    

personer.  

  

4. Kalla familjen till möte.  

  

5. Informera om skolans iakttagelser och gällande lagstiftning.  

Säkerställ att skolans uppgifter når socialförvaltningen.  

https://www.kramfors.se/stod--omsorg/barn-och-ungdom/barn-som-far-illa.html
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6. Erbjud om möjligt, att skolpersonal kan närvara när anmälan ska diskuteras med 

      familjen. 

 

7. Dokumentation ska arkiveras och förvaras enligt lokal rutin. (se rutin för 

dokumentation och förvaring) 

 

Personal på skolan bör eftersträva att rektor och kurator kontaktas om skriftlig anmälan innan 

den skickas iväg till socialtjänsten.  
 
 

Konsultation   
  

Kontakta socialtjänsten, upplys om att Du vill konsultera dvs. ha råd o handledning i 

uppkommen situation, redovisa situationen utan att ange barnets namn.  

  

Om namnet presenteras är detta formellt att betrakta som en anmälan oavsett om detta var 

avsikten eller ej.  

  

 Socialtjänsten Kramfors, mottagningssektionen tele; 0612-802 06  
 
 

Anmälningar som kräver särskild skyddsbedömning.  

Sexuella övergrepp, misshandel/våld i hemmet  
  

Vid misstanke om att ett barn utsatts för sexuella övergrepp, våld eller misshandel, är 

det sannolikt att detta leder till en brottsutredning. För att inte försvåra framtida 

utredning är det av vikt att berörd vårdnadshavare ej informeras om att anmälan görs. 

Detta gäller oavsett om den som utpekas som misstänkt är nära anhörig till barnet 

eller ej. Socialtjänst skall kontaktas innan barnet kan gå hem. Detta för att 

socialtjänsten ska kunna genomföra en skyddsbedömning gällande barnet.  

  

  

1. Diskutera uppgifterna med arbetsledning och eventuellt övrig personal. Om 

varken arbetsledning eller kollegor går att kontakta har berörd personal 

skyldighet att agera på egen hand.  

  

2. Skriv ned iakttagelse/berättelse i stolpform enlighet med bifogad blankett. 

https://www.kramfors.se/stod--omsorg/barn-och-ungdom/barn-som-far-illa.html 

 

  

3. Ring ansvarig socialtjänst. Notera namnet på socialsekreteraren. Lämna de 

uppgifter som skrivits ned, samt informera att skriftlig anmälan kommer snarast. 

Rådfråga socialsekreterare om hur barnet ska informeras och om barnet kan gå hem.  

https://www.kramfors.se/stod--omsorg/barn-och-ungdom/barn-som-far-illa.html
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4. Skriv ned mer detaljerad iakttagelse/berättelse i enlighet med bifogad 

blankett. Redovisa endast fakta, vad som uttalats och vad som observerats. 

Gör ej bedömningar eller slutsatser. Om möjligt, gå igenom uppgifter med rektor 

innan anmälan skickas iväg.  

  

5. Erbjud om möjligt, att skolpersonal kan närvara när anmälan ska diskuteras med 

familjen.   

  

6. Dokumentation ska arkiveras och förvaras enligt lokal rutin. (se rutin för 

dokumentation och förvaring) 

  

  

Personal på skolan bör eftersträva att rektor och kurator kontaktas om skriftlig anmälan innan 

den skickas iväg till socialtjänsten.  

  

Socialtjänsten Kramfors, mottagningssektionen tel. 0612-802 06  
  

 
 
 

Hedersrelaterat våld och förtryck samt risk för könsstympning och att 
minderårig blir bortgift.  
  

Innan anmälan görs finns möjlighet till konsultation med Socialtjänsten.  

Vid misstanke om att ett barn utsatts för hedersrelaterat våld eller lever under hedersrelaterat 

förtryck måste socialtjänsten göra en särskild skyddsbedömning. För att inte utsätta barnet för 

risk i onödan är det av vikt att berörd vårdnadshavare EJ informeras om att anmälan görs. 

Detta gäller oavsett om den som utpekas som misstänkt är förälder till barnet eller inte. 

Socialtjänsten ska kontaktas i ett tidigt skede för samråd. Då finns möjligheten att 

socialtjänsten kan träffa barnet/ ungdomen för en förhandsbedömning innan utredning inleds.  

I samråd med socialtjänsten avgörs hur barnets ska informeras. Socialtjänsten ska även 

kontaktas för en särskild skyddsbedömning innan barnet kan gå hem.   

  

1. Diskutera misstankarna/uppgifterna med arbetsledningen.  

  

2. Skriv ned iakttagelse/berättelse i enlighet med bifogad blankett.  

https://www.kramfors.se/stod--omsorg/barn-och-ungdom/barn-som-far-illa.html 

 

  

3. Ring ansvarig socialtjänst. Notera namnet på socialsekreteraren. Rådgör om hur 

          anmälan vidare ska hanteras. Lämna de uppgifter som skrivits ned,   

  

4. Bestäm vem socialtjänsten skall återkoppla till i detta ärende. Lämpligen någon 

          insatt som är lätt att nå.  

  

https://www.kramfors.se/stod--omsorg/barn-och-ungdom/barn-som-far-illa.html
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5. Skicka snarast skriftlig anmälan. Skriv ned mer detaljerad iakttagelse/berättelse i  

          enlighet med bifogad blankett. Redovisa endast fakta, vad som uttalats och vad 

          som observerats. Gör ej bedömningar eller slutsatser. Om möjligt, gå igenom 

          uppgifter med rektor innan anmälan skickas iväg.   

  

6. Erbjud om möjligt att skolpersonal kan närvara när anmälan ska diskuteras med 

         familjen.  

7. Dokumentation ska arkiveras och förvaras enligt lokal rutin. (se rutin för  

          dokumentation och förvaring) 

 

  

Personal på skolan bör eftersträva att rektor och kurator kontaktas om skriftlig anmälan innan 

den skickas iväg till socialtjänsten.  

  

Nödvändiga säkerhetsåtgärder vid hedersrelaterat våld och förtryck  
 

1. Så få personer som möjligt skall vara inblandade.  

2. Använd auktoriserade tolkar, gärna telefontolk, eftersom sekretessen är av största vikt.  

3. Utgå alltid från att barnet/ungdomen talar sanning.  

4. Informera ej vårdnadshavare om de misstankar som finns. Fråga inte heller andra anhöriga 

efter information.  

  

  

Socialtjänsten Kramfors, mottagningssektionen tel. 0612-802 06 

 

 

Uppgifter som ska ingå i en anmälan  
 anmälningsdatum  

 anmälarens namn, telefonnummer och arbetsplats  

 vem avser anmälan: namn, personnummer och adress  

 föräldrarnas namn samt information om vem som är vårdnadshavare  

 på vilket sätt far barnet illa, konkreta exempel  

 när, var och hur  

 vad har barnet själv sagt  

 eventuella insatser anmälaren vidtagit  

 eventuell kännedom om insatser från annan  

 om föräldrarna är informerad om anmälan  

 om barnet/den unge är informerad om anmälan  

 övrigt  

Den som är anmälningsskyldig bör anmäla skriftligt. I en akut situation kan det vara 

nödvändigt att göra en akut anmälan muntligt och sedan komplettera denna.  
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Dokumentation och förvaring 
 Orosanmälan dokumenteras i Comvius av anmälaren. I Comvius! skrivs endast, orosanmälan 

är gjord och nummer på anmälan. Aviseras till Skolledning och Elevhälsa Ansvar: Anmälare 

 Kopia på anmälan lämnas till kurator. Ansvar: Anmälare 

 Orosanmälningar strimlas när eleven slutar år 6 och 9. Ansvar: Kurator 

 Föra statistik och redovisa anmälningar i SKA. Ansvar: Kurator 
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Inledning 
En trygg miljö i skolan är en förutsättning för att eleverna ska kunna utvecklas. 

Forskning visar att systematiskt arbete mot kränkningar har effekt. Likabehandlingsarbetet 

handlar om barns mänskliga rättigheter och att förverkliga FN:s barnkonvention. 

grundsärskolans ledning och personal främjar likabehandling och förebygger diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling samt förstärker respekten för allas lika värde. Det 

gäller kränkningar mellan elever såväl som mellan personal och elever. Med begreppet 

likabehandling menas att alla barn eller elever ska behandlas så att de har lika rättigheter och 

möjligheter.  På grundsärskolan skall de råda noll tolerans mot diskriminering och kränkande 

behandling.  

Ledning och personal på grundsärskolan tar avstånd från alla former av kränkande 

behandling och arbetar målmedvetet med det främjande, förebyggande och stödjande arbetet 

så alla ska känna trivsel och uppleva trygghet. Det dagliga arbetet präglas av barns inflytande 

och delaktighet, där lyhörd personal omtänksamt och konsekvent uppmärksammar varje 

enskilt behov med beaktande av barnrättsperspektivet. 

Skolan har en skyldighet att agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn 

eller en elev känner sig kränkt. Skolan ska utreda vad som har hänt och vidta åtgärder för att 

förhindra fortsatta kränkningar.   

 

Till dig som elev 
Vår ambition är att du som elev ska trivas och känna samhörighet med skolans personal och 

andra elever. Detta är en av de viktigaste förutsättningarna för att en god inlärning skall ske. 

Om du någon gång blir utsatt för diskriminering eller kränkande behandling vill vi att du 

genast kontaktar din mentor eller annan vuxen som du känner förtroende för på 

skolan. Detta gäller även dig som upplever att någon annan är utsatt. 

 

Till dig som vårdnadshavare 
Om du misstänker att ditt eller något annat barn utsätts för diskriminering eller kränkande 

behandling vill vi att du genast kontaktar mentor, rektor, likabehandlingsteamet eller EHT. 

Det är svårt att ta till sig att ens eget barn utsätter andra men om det förekommer måste du 

också agera. Om du misstänker att ditt barn utsätter andra elever för diskriminering eller 

kränkande behandling råder vi dig som förälder att göra helt klart för barnet att du inte 

accepterar detta och att du ser mycket allvarligt på ett sådant beteende. 
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Mål och vision 
Grundsärskolans mål och vision är att alla elever är sedda, trygga och känner stort förtroende 

för elever, lärare och övrig personal på skolan. Alla elever upplever att de är värdefulla och 

viktiga samt får utveckla sina förmågor och når uppsatta mål utifrån sina egna förutsättningar. 

Ingen elev utsätts eller upplever att någon annan utsätts för någon form av diskriminering 

eller kränkande behandling. Arbetsmiljön kännetecknas av trygghet, omtanke och respekt. 

 

Ansvar 
På grundsärskolan ska vi sträva efter att all skolpersonal i samverkan med elever och 

vårdnadshavare arbetar aktivt med att motverka diskriminering och kränkande behandling.  

Personalens ansvar är att följa verksamhetens arbete med planen mot diskriminering och 

kränkande behandling och vara väl insatta i dess innehåll samt ifrågasätta och reflektera över 

de normer och värderingar som hon/han förmedlar. Personalen har skyldighet att arbeta 

utifrån planen samt att arbeta för att den är väl förankrad i verksamheten 

För att lyckas med våra målsättningar behöver vi därför tydliggöra våra olika roller och 

uppdrag i detta arbete. 

 

 

Rektors ansvar: 
Rektor har ett övergripande ansvar för alla olika insatser och åtgärder som genomförs på 

skolan. Utöver detta ansvarar rektor för att: 

 organisera det systematiska kvalitetsarbetet och uppföljning av skolans 

likabehandlingsarbete 

 besluta om disciplinära åtgärder 

 informera huvudmannen om kränkningar och trakasserier på skolan kontinuerligt 

 

 

Likabehandlings-gruppens ansvarar för att: 

 samverka och informera skolans övriga personal, vårdnadshavare, elever och övriga 

instanser i det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet på skolan 

 bistå rektor med information och råd i frågor kring diskriminering och kränkande 

behandling 

 kontinuerligt delge arbetslagen information om likabehandlingsgruppens främjande, 

förebyggande och åtgärdande arbete.  

 aktivt bistå elever som känner sig kränkta eller trakasserade 

 organisera temadagar och andra aktiviteter med syfte att stärka likabehandlingsarbetet 

på skolan 
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 ta fram statistik från kommunens incidentrapporteringssystem och analysera och 

dokumentera detta tillsammans i likabehandlingsgruppen som ett led i det 

systematiska kvalitetsarbetet. Ansvar: Kurator.  

 analysera och följa upp och utvärderar resultat av elev- och vårdnadshavarenkäter som 

ett led i det systematiska kvalitetsarbetet. Ansvar: Kurator  

 

Arbetslagets ansvarar för att: 

 vara aktiv i det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet.  

 finnas som stöd och bollplank till kollegor i skolans likabehandlingsarbete 

 säkerställa att det finns rastvakter och vid alla raster, taxi/bussvärdar, personal i 

omklädningsrum. 

 

Mentor ansvarar för att: 

 samverka med likabehandlingsgrupp 

 fortlöpande informera elevens vårdnadshavare gällande elevens lärande, utveckling 

och trivsel. 

 genomföra uppföljande samtal när elever kränkts av andra elever 

 i övrigt stödja elevens lärande, sociala utveckling och trygghet. 

 

 

All personal ansvarar för att: 

 uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal arbeta aktivt för att förebygga 

och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling 

 se till att diskriminerande och kränkande behandling utreds och dokumenteras i 

samverkan med kollegor 

 snarast anmäla till mentor om man får kännedom om att en elev anser sig ha blivit 

utsatt för kränkande behandling 

 kontinuerligt reflektera över sin egen undervisning för att få syn på invanda 

föreställningar och stereotypa bilder hos sig själv 

 

 

. 
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Våra tre arbetsområden 
Det främjande arbetet omfattar skolans alla elever och all personal. Arbetet syftar till att 

skapa en trygg skol- och arbetsmiljö för elever och personal med särskild hänsyn till 

diskrimineringsgrunderna. 

Det förebyggande arbetet bygger på årsvisa kartläggningar och aktuella analyser av 

elevernas upplevda trivsel. Huvudunderlaget kommer från trivselenkät som görs två gånger 

per år enligt årshjul. Systematiskt dialogiseras elever och personal utifrån resultat och analys 

av enkäten. Det görs kartläggning av skolmiljön och lära känna samtal enligt årshjul. Utifrån 

det sätter skolan upp nya mål och aktiviteter som förankras i verksamheten. Kurator har 

huvudansvar för att denna systematik efterföljs. 

I början av höstterminen delges lärare som sedan gör eleverna delaktiga och vårdnadshavare 

informeras. Andra analystillfället från enkäten sker enligt årshjul. Arbetet syftar till att minska 

eller helt förhindra att olika risksituationer uppstår gällande diskriminering, trakasserier eller 

kränkande behandling.  

Det åtgärdande arbetet omfattar hur skolan hanterar uppkomna incidenter. Arbetet syftar till 

att stärka skolans förmåga att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp de situationer där 

diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling uppstår. Detta dokumenteras i 

kommunens incidentrapporteringssystem. 
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Arbetet med diskrimineringsgrunderna 
Nedan beskrivs grundsärskolans främjande arbete i praktiken 

 

Kön och könsöverskridande identitet eller uttryck.  
 

Mål: 
All verksamhet ska genomsyras av ett könsperspektiv för att öka jämställdheten. Alla ska ha 

samma rättigheter och möjligheter oavsett kön och/eller könsöverskridande identitet eller 

uttryck. Inga nedvärderande uttryck gällande sexuell läggning ska förekomma på skolan. 

 

Aktiviteter för att nå målen: 

 Personalen ser till elevernas intressen, inte kön. Ansvar: All personal 

 Personalen är uppmärksam i bemötandet av pojke/flicka och tänker på att ge båda könen 

lika stort utrymme. Ansvar: All personal 

 Personalen diskuterar med eleverna om könsöverskridande identitet, anpassat efter ålder 

och mognad. Ansvar: All personal 

 Personal och barn använder böcker som belyser olika typer av familjebildningar. Ansvar: 

All personal 

 Personal på skolan ska tillämpa ett normkritiskt förhållningssätt, vilket innebär att vi ska 

våga ifrågasätta våra invanda föreställningar och stereotyper. Vi ska vara uppmärksamma 

på alla tendenser till begränsande normer och värderingar hos oss själva. Ansvar: All 

personal 

 Tänka normkritiskt vid vala av undervisningsmaterial. Ansvar: Lärare 

 Personal finns närvarande vid raster och i omklädningsrum. Ansvar: Arbetslagsledare 

 Nedvärderande uttryck tas upp omedelbart i anslutning till händelsen. Ansvar: All 

personal 

 Frågor/händelser rörande likabehandling tas upp en gång per vecka på respektive 

arbetslagsmöte. Ansvar: Arbetslagsledare 

Tidpunkt: 

Insatserna sker kontinuerligt och enligt årshjul 
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Etnisk tillhörighet/religion/trosuppfattning 
 

Mål: 

Alla på skolan ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett etnisk, kulturell, religion eller 

annan trosuppfattning. Vi ska arbeta för ökad förståelse i det dagliga arbetet med eleverna. 

 

Aktiviteter för att nå målen: 

 Personalen ska ha insikt om hur de bör hantera situationer där etnisk, kulturell eller 

religiös tillhörighet har betydelse. Detta kan gälla matsituationer, dusch, bad, klädsel och 

lov för helgdagar mm. Ansvar: All personal 

 Personal och elever använder böcker som belyser olika typer av minoriteter. Ansvar: All 

personal 

 Arbeta med barnkonventionen tillsammans med eleverna utifrån deras ålder och mognad. 

Ansvar: lärare och likabehandlingsgrupp 

 Personalen diskuterar och genomför aktiviteter med eleverna om olika nationaliteter, 

kulturer, religioner och trosuppfattningar utifrån elevernas ålder och mognad. Ansvar: 

Lärare och likabehandlingsgrupp 

 Personal finns närvarande vid raster och i omklädningsrum enligt schema. Nedvärderande 

uttryck tas upp omedelbart i anslutning till händelsen. Ansvar: Arbetslagsledare 

 Frågor/händelser rörande likabehandling tas upp en gång per vecka på respektive 

arbetslagsmöte. Ansvar: Arbetslagsledare 

 

Tidpunkt: 

Insatserna sker kontinuerligt och enligt årshjul 
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Funktionshinder 

 

Mål: 

Eleverna ska ha förståelse för olika funktionsnedsättningar och hur de kan agera för att skolan 

ska bli mer tillgänglig för alla.  

Alla elever ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett funktionsnedsättning. 

Inga nedvärderande uttryck gällande funktionsnedsättning får förekomma på skolan. 

 

Aktiviteter för att nå målen: 

 Vid planering av olika aktiviteter ska hänsyn tas till tillgängligheten (socialt, pedagogiskt, 

fysiskt) för alla, Viktigt också att tillgängligheten planeras vid olika aktiviteter som t.ex. 

raster, café, friluftsdagar, elevens val mm. Ansvar: Lärare 

 Eleverna ska erbjudas hjälpmedel i sin undervisning som kompenserar för 

funktionsnedsättningen. Ansvar: Lärare och Specialpedagog 

 Åk 4 bjuds in till grundsärskolan en förmiddag. Ansvar: Lärare 

 Personal från grundsärskolan går ut i åk 4 och informerar om vad en funktionsnedsättning 

kan innebära. Ansvar: Lärare och Specialpedagog 

 

Tidpunkt: 

Insatserna sker kontinuerligt och enligt årshjul 

Samarbetet med åk 4 sker tidigt på höstterminen. 
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Sexuell läggning 

 

Mål: 

Arbeta för ökad förståelse för olika sexuella läggningar. 

Inga nedvärderande uttryck gällande sexuell läggning får förekomma på skolan. 

 

Aktiviteter för att nå målen: 

 Personalen ska reflektera över sina egna normer och de värderingar som förmedlas till 

eleverna. Ansvar: Alla 

 Vi synliggör och bejakar olika familjebildningar. Ansvar: Lärare och kurator 

 Uppmärksammar nedvärderande ord och ordens betydelse. Ansvar: All personal 

 

Tidpunkt: 

Insatserna sker kontinuerligt och enligt årshjul 
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Annan kränkande behandling  

 

Mål: 

Ingen elev på vår skola ska känna sig utsatt för kränkande behandling. 
 

Aktiviteter för att nå målen: 
 

 Vi arbetar med att träna och utveckla färdigheter som självkännedom, att kunna hantera 

sina känslor, empati, motivation och social kompetens arbetet genomförs genom samtal, 

filmer, information, klassråd. Ansvar: Lärare och all personal 

 Temaarbete med exempel materialet ”vännerna i kungaskogen”, Date i klasserna. Då 

arbetas det runt vänskap och hur man är en schysst kompis. Ansvar: Lärare och 

Likabehandlingsgruppen 

 Ett väl fungerande rastvärdssystem Ansvar: Fritidslärare och schemaläggare 

 Rastaktiviteter erbjuds varje dag. Ansvar: Fritidslärare och all personal 

 Vuxna finns närvarande enligt schema i gemensamma utrymmen under hela dagen. 

Ansvar: All personal 

 2 temadagar/läsår med syfte att stärka identitet och gruppkänsla. Ansvar: 

Likabehandlingsgrupp 

 

Tidpunkt: 

Insatserna sker kontinuerligt och enligt årshjul  

 

 

Föräldramöten 
I Kramfors Kommun finns en likvärdig plan för innehåll på föräldramöten i de olika stadierna. 

Detta för att säkerställa att kommunens alla föräldrar med barn i grundskolan får samma 

information som ett led i det förebyggande och främjande arbete som skolorna utför inom 

ramen för elevhälsa. Men även att föräldrar som har barn i olika skolor eller flyttar inom 

kommunen får likvärdigt och riktat innehåll för de olika årskurserna. Föräldramöten ska 

genomföras innan vecka 40.  
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Stående punkt varje HT:  

År 1-6  

 Elevhälsoplan (handlingsplan för skolnärvaron, Likabehandlingsplan, Rutiner för extra 

anpassningar och särskilt stöd, kartläggning Ma/Sv) Ansvar: Mentor/Representanter från 

LBG/Elevhälsa (mentor ansvarar att kalla) 

 Läroplan, Betyg och bedömning Ansvar: Mentor (vid behov ta stöd av lärare) 

 Dexter; Tempus, It´s learning (gemensam folder/länkar) Ansvar: Mentor (vid behov ta stöd 

av IKT-Inspiratör/pedagog)  

 Information om fritids Ansvar: Fritidslärare (mentor ansvarar att kalla) 

 Skolsköterska och kurator deltar.  Ansvar: Skolsköterska och kurator (mentor ansvarar att 

kalla) 

År 7-9 

 Elevhälsoplan (handlingsplan för skolnärvaron, Likabehandlingsplan, Rutiner för extra 

anpassningar och särskilt stöd, kartläggning Ma/Sv) Ansvar: Mentor/Representanter från 

LBG/Elevhälsa (mentor ansvarar att kalla) 

 Läroplan, Betyg och bedömning Ansvar: Mentor (vid behov ta stöd av lärare) 

 Dexter; Tempus, It´s learning (gemensam folder/länkar) Ansvar: Mentor (vid behov ta stöd 

av IKT-Inspiratör/pedagog)  

 Val och vägledning inför framtida studier, yrkesval och prao. Ansvar: SYV (mentor ansvarar 

att kalla) 

 Skolsköterska och kurator deltar.  Ansvar: Skolsköterska och kurator (mentor ansvarar att 

kalla) 

 

 

Elevinflytande 
På grundsärskolan ser organisationen för elevinflytande olika ut i de olika stadierna och 

inriktningarna. Protokoll delges rektor. Ansvar: Mentor 

 

På högstadiet: Klassråd/samling 

På mellanstadiet: Klassråd/samling 

På lågstadiet: Klassråd/samling 

På träningsskolan: Klassråd/samling  

Fritidshemmet: Fritidsråd 
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Det åtgärdande arbetet 
 

Alla elever har rätt att få stöd och hjälp när han/hon känner sig kränkt. Elevens upplevelse av 

kränkningen får inte avfärdas eftersom det är den utsatte som avgör om ett beteende eller en 

handling är oönskad eller kränkande. Personalen har alltid ett vuxenansvar att skydda eleven 

från att fara illa. Utifrån detta perspektiv agerar personalen skyndsamt enligt nedan angiven 

arbetsgång. 

Vid samtal med elever strävar vi alltid mot att vara två närvarande personal, en som håller i 

samtalet och en som dokumenterar. Samtal med den eller de som utfört handlingen och 

eventuella medlöpare bör ske under samma dag. I samband med detta kontaktas 

vårdnadshavarna. 

 

Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever: 

Nedan beskrivs rutinerna för att utreda och vidta åtgärder när en elev kränks av andra elever 

(Observera att det är olika ansvariga utifrån om händelsen sker på skol eller fritidstid.) 

1. Uppmärksamma. Så snart det uppmärksammas att en elev upplever sig kränkt av andra 

elever ska händelsen utredas. 

2. Utreda. Den Personal som uppmärksammar att en elev upplever sig kränkt ska genomföra 

samtal med berörda elever (se bifogad samtalsmall), alternativt genomförs samtalet av elevens 

mentor. Samtalen ska dokumenteras i en given mall i Comvius (kommunens gemensamma 

incidentrapporteringssystem). Dokumentationen ska innehålla vilka elever som är berörda, en 

kortfattad beskrivning av händelsen samt vilka akuta åtgärder som vidtagits.  

3. Rapportera. Personalen ska avisera berörda mentorer om händelsen samt kurator. Mentor 

ansvarar för att samma dag informera vårdnadshavarna om händelsen och de omedelbara 

åtgärder som vidtagits.  

4. Uppföljande samtal. Inom en vecka ansvarar mentor för att genomföra ett uppföljande 

samtal med berörda elever. Samtalen ska dokumenteras i Comvius. Uppföljningen aviseras till 

kurator och rektor.  

5. Upprätta handlingsplan. Om någon av eleverna upplever att problemen kvarstår så 

kontaktas Likabehandlingsgruppen som ska bistå och stödja mentor i att upprätta en 

handlingsplan för att komma till rätta med problemen. I upprättandet av handlingsplanen är 

det viktigt att elever och vårdnadshavare är delaktiga. 

6. Disciplinära åtgärder. Om problemen kvarstår eller om kränkningarna är allvarliga så kan 

rektor besluta om olika disciplinära åtgärder såsom kvarsittning, skriftlig varning eller 

tillfällig omplacering. Vid behov kontaktas även socialtjänsten och/eller polismyndigheten. 

7. Sammanställning och rapportering SKA och huvudman Kurator ansvarar för att 

sammanställa och göra en analys av månadens incidenter och lämna till rektor. Rektor 

ansvarar för att varje månad informera huvudmannen om de kränkningar som förekommit på 

skolan. 
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Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal. 

Nedan beskrivs rutinerna för att utreda och vidta åtgärder när en elev kränks av personal. 

1. Uppmärksamma. Så snart det uppmärksammas att en elev upplever sig kränkt av en 

personal ska händelsen utredas. 

2. Utreda. Då en elev upplever sig kränkt av en personal ska mentor (om eleven upplever sig 

kränkt av mentor utreder annan personal) genomföra ett samtal med eleven. Samtalet ska 

dokumenteras i en given mall. Dokumentationen ska innehålla ifall andra elever kan vara 

berörda, personalens namn, en kortfattad beskrivning av händelsen samt ifall några akuta 

åtgärder har vidtagits.  

3. Rapportera. Mentor ska lämna incidentrapporten till rektor vilken ansvarar för att snarast 

kontakta berörd personal och klargöra deras syn på den aktuella händelsen. Rektor utreder sen 

i samråd och stöd av HR. Mentor ansvarar för att snarast informera vårdnadshavarna om 

händelsen och de omedelbara åtgärder som vidtagits. 

4. Uppföljande samtal. Inom en vecka ansvarar mentor för att genomföra ett uppföljande 

samtal med berörda elever. Samtalen ska dokumenteras i en given dokumentmall och lämnas 

till rektor.  

5. Upprätta handlingsplan. Om eleven upplever att problemen kvarstår så ansvarar rektor 

för att upprätta en handlingsplan i samråd med HR för att komma till rätta med problemen. I 

upprättandet av handlingsplanen är det viktigt att elever och vårdnadshavare är delaktiga. 

6. Disciplinära åtgärder. Om problemen kvarstår eller om kränkningarna är allvarliga så kan 

rektor besluta om olika personalåtgärder. Vid behov kontaktas även polismyndigheten. 
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Skollagen och Diskrimineringslagen 
Personalen har skyldighet att anmäla om kännedom finns om att ett barn eller elev anser sig 

ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling till rektorn som i sin tur ska anmäla 

det till huvudmannen. Huvudmannen ska skyndsamt utreda omständigheterna samt vidta 

skäliga åtgärder (Skollagen 6 kap 10§, Diskrimineringslagen 2kap 7§). 

Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller elev för repressalier på grund av 

att barnet/eleven medverkat i en utredning gällande diskriminering eller kränkande 

behandling (Skollagen 6 kap 11§). 

Huvudmannen ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling och 

diskriminering (Skollagen 6 kap 6§, Diskrimineringslagen 3 kap 14§). 

Huvudmannen ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra trakasserier, diskriminering 

och kränkande behandling (Skollagen 6 kap 7§, Diskrimineringslagen 3 kap 15§). 

Huvudmannen ska se till att det årligen upprättas en plan/likabehandlingsplan (Skollagen 6 

kap 8§, Diskrimineringslagen 3 kap 16§). 

 

Diskrimineringsgrunder 
De klassificeringsrubriker som innebär en större risk för att bli negativt särbehandlad har 

uppmärksammats i lagstiftningen. De kallas diskrimineringsgrunder och är sju till antalet. 

I bilden Förklaringar av begrepp, (Bilaga), tydliggörs termer och begrepp. 

Fem av diskrimineringsgrunderna ska beaktas vid utformningen av skolans planarbete, 

nämligen kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionshinder och religion eller 

annan trosuppfattning. 

Även diskrimineringsgrunderna könsöverskridande identitet och ålder beaktas dock i 

framtagande och uppföljning av denna plan. 

Nedanstående definitioner/begrepp inklusive sidhänvisningar är hämtade från Skolverkets 

Allmänna råd och kommentarer för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling: 

 

 Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt av 

skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. 

Eftersom diskriminering handlar om missgynnande förutsätter det någon form av 

makt hos den som diskriminerar.( Skolverket 2012, sid 7) 

 

 Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än 

någon annan. För att det ska röra sig om diskriminering ska missgynnandet ha 

samband med någon av diskrimineringsgrunderna. (Skolverket 2012, sid 28) 

 

 Indirekt diskriminering innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en 

bestämmelse eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken 
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missgynnar ett barn av skäl som har samband med en viss diskrimineringsgrund, 

såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte. 

(Skolverket 2012, sid 28) 

 

 Trakasserier är kränkande behandling som har samband med någon av de nämnda 

diskrimineringsgrunderna. (Skolverket 2012, Sid 8) 

 Kränkande behandling är ett uppträdande som utan att ha samband med någon 

diskrimineringsgrund kränker ett barns eller en elevs värdighet. (Skolverket 2012, sid 

29) 

 Likabehandling innebär att alla barn ska behandlas så att de har lika rättigheter och 

möjligheter oavsett om de omfattas av någon diskrimineringsgrund. Det innebär dock 

inte alltid att alla barn och elever ska behandlas lika, se indirekt diskriminering. 

(Skolverket 2012, sid 28) 
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Kartläggning och nulägesanalys 

Kartläggning 
Varje läsår görs kartläggningar för att identifiera och ge information om styrkor och svagheter 

i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Kartläggningarna ligger som grund 

för verksamhetens förebyggande åtgärder. De sju diskrimineringsgrunderna beaktas i 

kartläggningen. 

 

Dessa kartläggningar ligger till grund för årets förebyggande åtgärder: 

• Enkätundersökning varje termin bland alla elever i alla årskurser och fritids. (v 43, 19) 

• Enkätundersökning varje läsår bland samtliga vårdnadshavare.  (v. 10) 

• Kartläggning av skolmiljö (v.37, 12) 

• Lära känna samtal (v.36) och utvecklingssamtal (v 44, 10)  

• Förda diskussioner och samtal bland personalen i systematiskt kvalitetsarbete i 

arbetslagen och i det lokala elevhälsoteamet. 

• Grupparbete och diskussioner med samtliga elever på skolan i olika demokratiska 

elevgrupper. 

• Föregående års mål samt utvärdering och uppfyllelse av dessa. 

Resultat och analys av genomförd kartläggning 

Sammanställningen av enkätsvaren ger viktig information om elevernas upplevelser av skolan 

samt indikatorer på styrkor och svagheter i verksamheterna.  

 

Utvärdering av målen 22/22  

Mål 20/21  

Förebyggande insatser 

 

Ansvar Tidsplan Utfört 
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Utifrån genomförd kartläggning och analys av verksamheten har följande målområde 

identifierats och nedanstående åtgärder planerats. 

Planerade åtgärder genomförs löpande, dock senast det som anges i tidsplanen nedan. 

Mål 22/23:  

Mål 

Förebyggande insatser 

 

Ansvar Tidsplan Utfört 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Uppföljning 

Uppföljning kommer att ske genom årliga enkätundersökningar, utvecklingssamtal, klassråd, 

likabehandlingsteam samt enligt rutinerna för SKA-hjulet. 
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Förankring och informationsspridning  
Planen mot diskriminering och kränkande behandling ska vara aktuell, utvärderingsbar och 

kunna påvisa om utförda insatser gett önskat resultat. Planen revideras årligen i september.  

Det är viktigt att planen mot diskriminering och kränkande behandling är känd och förankrad 

hos elever, personal och vårdnadshavare. Nedan beskrivs ansvarsfördelningen:  

Rektor ansvarar för: 

 Att planen är känd av elevhälsa och likabehandlingsgrupp.  

 Att planen läggs upp på Teams.  

 Att planen delges för alla nyanställda och vikarier. 

 Att planen läggs ut på Kramfors kommuns hemsida efter revidering.  

 Att huvudman får ta del av planen efter den årliga revideringen.  

 Att kompetensutveckling av elevhälsoteamet sker i det förbyggande och främjande 

arbetet i ett systematiskt kvalitetsarbete, men även externt vid behov.  

Likabehandlingsgruppen ansvarar för: 

 Att reviderad plan informeras till all personal efter revidering och i anslutning till v.37. 

 Att delta vid föräldramöten och informera om grundsärskolans likabehandlingsarbete. 

 Stödja personalen i samtal med elever och vårdnadshavare.  

 Att delge EHT information om likabehandlingsgruppens främjande, förebyggande och 

åtgärdande arbete.  

 Att främjande, förebyggande och åtgärdande arbete bedrivs i verksamheten.  

 Att planera och organisera Temadagar, aktiviteter som skapar och stärker trivsel och 

studiero. 

 att agera på eget initiativ, få information om oegentligheter från elever och övrig 

personal samt från vårdnadshavare. Gruppen har befogenheter att agera utifrån varje 

förekommen situation men även möjlighet att via EHT utöka insatserna. 

Mentor ansvarar för:  

 Att gå igenom planen tillsammans med eleverna i inledningen av varje läsår och efter 

varje revidering samt hålla planen som ett levande dokument. 

 Att arbeta främjande och förebyggande som ett naturligt inslag i undervisningen.  

 Att vårdnadshavare får information om innehållet i planen. 

 Att i alla sammanhang vara lyhörd till och notera synpunkter och händelser som är 

viktiga i skolans utredande och åtgärdande arbete samt planens årliga uppföljning. 

 Att informera nya elever och vårdnadshavare om likabehandlingsarbetet och arbetet 

mot diskriminering och kränkande behandling i samband med utvecklingssamtalet 

första terminen på skolan. 
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Rutiner och samtalsunderlag 

Rutin vid samtal med elever och vårdnadshavare 

Vid samtal med elever strävar vi alltid mot att vara två närvarande personal, en som håller i 

samtalet och en som dokumenterar. Samtal med den eller de som utsätter och eventuella 

medlöpare bör ske under samma dag så att kommunikation dem emellan inte är möjlig. Vid 

samtal med den/de som är utsatt och den/de som de utsätter ska vårdnadshavare kontaktas  

 

Samtal med den/de som utsatts för trakasserier eller kränkande behandling 

• Ta reda på vad som hänt, elevens upplevelse av händelsen 

• Befann sig någon vuxen i närheten 

• Rör det sig om enstaka händelser eller är det upprepade händelser och i så fall under 

hur lång tid 

• Finns ledare – finns medlöpare 

• Har andra fått information om det som hänt, exempelvis föräldrar, kompisar, andra 

vuxna, lärare 

• Har någon annan sett det som hänt, exempelvis föräldrar, kompisar, andra vuxna, 

lärare 

• Dokumentera vad som framkommit samt åtgärder och tid för uppföljning 

 

Samtal med den/de och eventuella medlöpare som utsatt någon/några för trakassering 

eller kränkande behandling 

• Prata alltid med dem en och en 

• Inled samtalet genom att beskriva att en händelse inträffat där någon/några upplevt sig 

kränkt/trakasserad och eleven varit delaktig 

• Ge eleven möjlighet att beskriva sin upplevelse av händelsen 

• Ge eleven möjlighet att själv identifiera vad som kan ha upplevts kränkande 

• Beskriv sedan det du, som personal, fått information om utan att gå händelserna i 

förväg, var tydlig och saklig 

• Beskriv vad som är kränkande handlingar och att beteende inte accepteras 

• Skilj på sak och person och var tydlig med att det är beteendet som är felaktigt 

• Ge eleven möjlighet att ge förslag till åtgärder för att handlingen inte ska upprepas. 

• Beskriv likabehandlingsplanens åtgärdsplan och förklara vad skolans personal enligt lag är 

skyldiga att göra. 

• Dokumentera vad som framkommit samt åtgärder och tid för uppföljning. 

 

Samtal med berörda vid diskriminering eller kränkande behandling från personal 

Om en personal är del i diskriminering, trakasseri eller kränkning, ligger utredningsansvaret 

på rektor, skolchef eller huvudman.  
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Ordningsregler för allas trygghet, 

trivsel och arbetsro 

Grundsärskolan och fritidshemmet 

på Kramforsskolan 

2021-2022 

 

 
 

Ordningsreglerna tas fram i samverkan med eleverna och syftet med reglerna är att de ska 

bidra till att skolan och fritidshemmet är tryggt och stimulerande. Genom ordningsreglerna 

ska eleverna känna sig trygga med att det finns ett system som bidrar till en ökad studiero på 

skolan och fritidshemmet. Ett system som eleverna också upplever som rättvist och 

demokratiskt. 
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Ur Skollagen 2010:800 
5 kap. Trygghet och studiero - Ordningsregler 

 

5 § Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av 

eleverna och följas upp på varje skolenhet. Rektorn beslutar om ordningsregler. Denna 

paragraf gäller inte för kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna. Lag 

(2015:482) 

På varje skola ska det finnas regler som syftar till att skapa studiero i skolan. Många lärare 

och rektorer känner sig osäkra på vilka åtgärder de får vidta för att komma till rätta med 

många av de ibland svåra situationer som kan uppstå i skolan. Ordningsreglerna ska fungera 

som verktyg för lärarna i sådana situationer. En trygg och stimulerande läromiljö är en 

förutsättning för att eleverna ska få de kunskaper och värderingar som skolan ska förmedla.  

 

För att skapa en skolmiljö som stimulerar elevernas kunskapsutveckling är det viktigt att 

skolorna bedriver ett konkret och positivt arbete med värdegrundsfrågorna där arbetet med 

skolans ordningsregler är en naturlig utgångspunkt. Ordningsreglerna ska ge vägledning för 

elever, alla vuxna i skolan samt föräldrar om förhållanden eller situationer som rör miljön i 

skolan. De ska  

bidra till att skolan blir trygg och stimulerande – en plats dit elever och skolans personal 

känner lust att gå (Skolverket- Ordningsregler för en trygg och lärande skolmiljö) 
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Ur LGR 11 – Läroplanen för grundskolan samt för 
förskoleklassen och fritidshemmet  

2.3 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE De demokratiska principerna att kunna 

påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över 

utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla 

utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för 

elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha 

möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över 

utbildningen.  

 

Mål  

 

Skolans mål är att varje elev 

• tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, 

• successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, 

och • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i 

demokratiska former. 

• genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt 

lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö 

• visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det 

gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan. 

 

Riktlinjer  

Alla som arbetar i skolan ska 

• främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och 

fysiska skolmiljön. 

 

Läraren ska 

• utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete 

i skolan, 

• svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 

undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad, 

• verka för att eleverna oberoende av könstillhörighet får ett lika stort inflytande över och 

utrymme i undervisningen, 

• svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer, 

• tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och 

• förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter 

som präglar ett demokratiskt samhälle 
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Grundsärskolans och fritidshemmets ordningsregler 
För att skapa likvärdighet och tydlighet har vi vissa ordningsregler som ska utgöra ett stöd i 

det dagliga arbetet. Utgångspunkten för dessa är riktlinjerna i LGR 11. Ordningsreglerna 

revideras  

utifrån behov, och i samverkan med elevrådet. Vi kan dock inte skriva ordningsregler för alla  

möjliga situationer som uppstår, och därför är det viktigt att vi hela tiden arbetar utifrån våra  

ledord, Utvecklas mot målen, Trygghet, Trivsel och arbetsro. 

 

För att eleverna ska bemötas på ett likvärdigt sätt av skolans personal så har vi även 

formulerat ett förväntansdokument för skolans personal. Likaså har vi formulerat ett 

förväntansdokument för vårdnadshavarna.  

 

Ordningsreglerna för läsåret 2021- 2022 kommer att läggas ut på skolans hemsida samt på It´s 

Learning och Tempus 

Delaktighet 
Den viktigaste faktorn för att ordningsreglerna ska fungera och respekteras är att eleverna kan 

påverka deras innehåll och är delaktiga i framtagandet och revideringen av dem.  

 

Under höstterminens början arbetar eleverna med reglerna för att de utifrån arbetet med våra 

ledord, Utvecklas mot målen, Trygghet, Trivsel och arbetsro ska nå goda kunskapsresultat, 

känna sig trygga, trivas och ha arbetsro. Även skolans personal arbetar med ordningsreglerna 

utifrån samma uppdrag som eleverna under början av höstterminen.  

 

Ordningsreglerna sammanställs av likabehandlingsgruppen. 

 

Rektor har beslutat om vilka regler som ska ingå i ordningsreglerna, samt förtydligat  

Grundsärskolans och fritidshemmets regler för mobiltelefon, förväntansdokument osv. 

 

I början av höstterminen 2021, ska de för läsåret beslutade ordningsreglerna gås igenom i 

respektive årskurs. Dessa genomgångar kommer att ledas av representanter för 

Likabehandlingsgruppen.   

Rektors ansvar 
Det är skolans rektor som har ansvaret för skolans resultat, och som inom givna ramar har ett 

särskilt ansvar för att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och 

arbetsro.  

Det är således rektor som beslutar om skolans ordningsregler. Rektor kan också under läsåret 

utifrån behov revidera skolans ordningsregler. Eventuella revideringar kommer dock först att 

lyftas i skolans elevråd. 

När vi nämner Kramforsskolan innefattas det även av Grundsärskolan år 7-9 på Ådalsskolan.  

 

Ordningsreglerna gäller alla elever och vuxna som arbetar i alla verksamheter, på 

Grundsärskolan och fritidshemmet på Kramforsskolan! 
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Verksamhetsidé  
Vår verksamhetsidé är utformad med nämndens uttryckta mål.  Vi arbetar utifrån en helhetssyn på 
varje elevs lärande och utveckling, där kunskap, trygghet och trivsel hänger ihop, och är beroende av 
varandra 

Eleven ska:   

 Utvecklas mot målen  
 Vara trygg och trivas  
 Ha arbetsro  

  
  
På Kramforsskolan ska eleven känna trivsel, trygghet och arbetsro. Genom utbildningen skapar vi 
sammanhang där elevernas personliga förmågor, sociala kompetens och ämneskunskaper samspelar 
för att eleven ska utvecklas.  
   
På Kramforsskolan erbjuds eleverna möjligheter att få använda olika former och uttryck för att 
kommunicera sina kunskaper och åsikter.  
  
På Kramforsskolan möts eleverna av positiva och höga förväntningar.  
  
På Kramforsskolan blir eleverna rustade att möta dagens och framtidens utmaningar, ta vara på 
nya möjligheter och göra egna val.  
  
På Kramforsskolan arbetar vi tillsammans varje dag så att eleverna kan bygga en stabil grund för 
att kunna vara delaktig i ett demokratiskt samhälle, förstå att de kan påverka och där alla människors 
lika värde respekteras.  
  
När eleverna lämnar Kramforsskolan har de kompetens och verktyg för sitt nästa utbildningssteg.   
  

Våra kärnvärden  
Trygghet:  
• Vi ger en stabil grund och tydliga förväntningar i samsyn mellan skolan och hemmet.  
• Vi skapar goda relationer och studiero.  
• Vi ser och bekräftar varandra utifrån allas behov.  

Engagemang:  
• Vi ska känna glädje och delaktighet under vår skoldag.  
• Vi ska känna att vårt arbete är meningsfullt.  

Framtidstro:  
• Vi ska känna tillit till våra förmågor.  
• Vi ska rustas för att möta framtidens utmaningar. 
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Ordningsregler 

Utvecklas mot målen – Vi tar ansvar för vårt lärande genom att vi bland 
annat: 
● Följer skolans överenskommelse om studiero och tar därmed ansvar för att bidra till en god 

arbetsmiljö.  

● Kommer i tid till lektionerna. 

● Tar med det skolmaterial som undervisningen kräver. 

● Deltar i undervisningen utifrån bästa förmåga. 

● Använder digitala verktyg på rätt sätt och utifrån lärarens instruktioner. 

● Lyssnar aktivt på den eller dem som pratar. 

● Vet att det är okej att svara fel, genom misstag lär vi oss. 

● Gör eventuella läxor utifrån bästa förmåga.  

 

Trygghet, Trivsel och arbetsro – Vi tar en del av det gemensamma 
arbetsmiljöansvaret genom att vi bland annat: 
● Visar respekt för- och tar hänsyn till skolans personal och till andra elever. 

● Använder ett språk som inte gör någon ledsen. 

● Aldrig slåss, inte ens på låtsas. 

● Tar hand om vårt klassrum genom att hålla ordning och reda. 

● Skrattar med varandra, inte åt varandra. 

● Håller oss inom skolans gränser under skoltid.  

● Tar hand om våra lokaler, skolgård och material, så att våra pengar kan användas till rätt 

saker exempelvis inköp till roligare raster, skolmaterial mm. 

● Tvättar händerna innan vi går in i matsalen. 

● Håller en låg ljudnivå i matsalen så att vi alla får äta i lugn och ro. 

● Ser till att vår plats är rentorkad när vi lämnar matbordet. 
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MOBILTELEFON & DIGITALA VERKTYG: 
  Skolans Ipads förvaras i skolan, undantag från denna regel beslutas av undervisande lärare. 

 Skolans Ipads används inte under rasterna. 

 Skolan tar inte ansvar för förlust/stöld eller skada av medhavda mobiltelefoner. 

 Mobiltelefonerna förvaras vid önskemål hos skolans personal, men skolan tar inte ett 

ekonomiskt ansvar vid förlust/stöld eller skada. 

 Vi filmar och fotograferar inte varandra utan tillåtelse. 

 Vi använder inte mobiltelefonen i omklädningsrummet eller i matsalen. 

 Fritidshemmet är mobilfritt. 

 Mobiltelefonerna får endast användas under lektionstid i överenskommelse med 

undervisande lärare. Om mobiltelefonen används utan denna överenskommelse så ses den 

som ett föremål som stör undervisningen och kommer således att omhändertas.  

Steg 1: Mobiltelefonen omhändertas under resterande lektion. 

Steg 2: Mobiltelefonen omhändertas under resten av dagen – Lärare som omhändertagit 

mobiltelefonen enligt 5 kap. 22§ ska då dokumentera i Comvius och med det samtidigt 

informera vårdnadshavare. 

Steg 3: Om steg 1 och 2 upprepas vid flera tillfällen, så omhändertas mobiltelefonen för att 

hämtas av vårdnadshavare i skolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

MAT: 

 Vi tar aldrig med oss nötter till skolan eftersom vi har elever 

och personal som är allergiska. 

 Frukt kan tas med om så önskas, men vi tar inte med godis, 

tuggummi, snacks, riskakor, bullar osv till skolan. Undantag från 

denna regel meddelas i Comvius av ansvarig mentor. 

  Vi äter endast skolans mat i matsalen. 

 För specialkost krävs läkarintyg som lämnas in via e-tjänst via 

Kommunens hemsida.  

 

SKOLMATERIAL & LEKSAKER: 

 Allt skolmaterial tillhandahålls av skolan, eleverna ska därför 

inte ha med sig material (pennor, sudd, häften osv) hemifrån. 

 Medhavda cyklar, sparkcyklar används inte under skoltid och 

ska ställas på avsedd plats. Skolan tar inte ansvar för dessa vid 

skadegörelse eller stöld. 

 Vi tar heller inte med oss leksaker till skolan, detta innefattar 

även fotbollar. Undantag från denna regel meddelas i Comvius 

av ansvarig mentor. 
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Personal – Förväntansdokument 
Läraren ska utifrån LGR 11 

 utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt 

arbete i skolan, 

 svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 

undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och 

mognad, 

 verka för att eleverna oberoende av könstillhörighet får ett lika stort inflytande över 

och utrymme i undervisningen, 

 svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer, 

 tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och 

 förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och 

skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle. 

Utöver det ska lärare och personal på Grundsärskolan och fritidshemmet: 

 Vi följer den gemensamma Plattformen för styrning och ledning  

 Vi varierar metoderna för hur eleverna ska få redovisa sina färdigheter. 

 Vi har ett syfte med läxan. Läxan ska inte kräva vuxenhjälp, och vi tar hänsyn till 

elevernas arbetstid. Om inte annan överenskommelse har gjorts, så ges inga läxor över 

helgen eller lov (Läslovet/Höstlovet undantaget). 

 Vi delger resultat enskilt, ej högt i klassrummet eller på tavlan. 

 Vi tar inte fram egna klassregler, utan håller oss till skolans ordningsregler. 

 Vi följer de skrivna rutinerna för hur man ska agera som rastvärd. (RG) 

 Vi startar lektionerna i tid. 

 Vi har en tydlig start där lektionens syfte och mål tydliggörs, Vi avslutar lektionerna 

på ett tydligt sätt, och i tid allt enligt undervisningsprocessen. 

 Vi låter eleverna gå på toaletten vid behov. 

 Vi talar till eleverna i en normal samtalston. 

 Vi tillåter individuella bensträckare vid behov, och vi tar då ansvar för tryggheten 

under dessa bensträckare. 

 Vi använder oss inte av kollektiv bestraffning. 

 Vi sitter tillsammans med eleverna under den pedagogiska lunchen. 

 Vara aktiv och engagerade i eleverna under hela deras skoldag.  
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Vårdnadshavare – Förväntansdokument 
 Att ni förstår att vi alla på skolan arbetar för att göra det bästa för alla elever och 

skolan. Det här kräver samarbete och en ömsesidig respekt, att ni pratar väl om skolan 

i ert barns närvaro. 

 Att ni har en öppen kommunikation med skolan, läser på It´s Learning och Tempus, 

deltar i de aktiviteter där ni vårdnadshavare bjuds in och kommer på 

utvecklingssamtalen. 

 Att ni lämnar konstruktiv kritik om ni har synpunkter på hur vi utför vårt uppdrag. 

 Att ni alltid bokar tid med era barns mentorer och lärare om ni önskar diskutera 

elevens skolsituation. 

 Att ni som vårdnadshavare tar hjälp av skolans personal, förslagsvis mentor eller 

skolans Likabehandlingsgrupp om du som vårdnadshavare vill lösa en konflikt eller 

liknande där ett annat barn är inblandat. 

 Att ni ansöker om ledighet. 

 Att ni ser till att eleven gör eventuella läxor efter bästa förmåga. 

 Att ni delar ut kalasinbjudningar utanför skolan. 

 Att ni kör försiktigt och säkert vid hämtning och lämning, och inte parkerar på 

skolgården eller på personalparkeringen. 

 Sjukanmälan görs på Dexter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESÖK PÅ SKOLAN: 

Besök på skolan är välkommet, men ska alltid planeras i 

samråd med ansvarig mentor i förväg. Kontakt görs via e-

post i god tid. Mentor kommer med hänsyn till övriga 

elever och planering besluta om besöket fungerar önskad 

dag/tid. 
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Disciplinära och andra särskilda åtgärder 
Vi följer de disciplinära åtgärder som står angivna i Skollagen (2010:800) och 

Skolförordningen (2011:185). De åtgärder man tar till då en elev bryter mot reglerna måste 

utgå ifrån förhållanden i det enskilda fallet och stå i proportion till förseelsen. Kollektiv 

bestraffning eller hot om detta är inte tillåtet. Bestämmelserna i skollagen om disciplinära 

åtgärder gäller både för skolor inom det offentliga skolväsendet och för fristående skolor. De 

ska inte användas för att straffa eleverna utan tanken är att de ska leda till ett ändrat beteende 

så att arbetssituationen blir bättre för eleven och alla andra på skolan. De disciplinära åtgärder 

som regleras i skollagen är följande. 

 

Allmänna befogenheter för rektor och lärare 

6 § Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för 

att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs 

ordningsstörande uppträdande. Enligt de förutsättningar som följer av 7-23 §§ får det beslutas 

om utvisning, kvarsittning, tillfällig omplacering, tillfällig placering vid en annan skolenhet, 

avstängning och omhändertagande av föremål. En åtgärd enligt första eller andra stycket får 

vidtas endast om den står i rimlig proportion till sitt syfte och övriga omständigheter. 

 

Utvisning ur undervisningslokalen 

7 § I grundskolan får en lärare visa ut en elev från undervisningslokalen för högst återstoden 

av ett undervisningspass, om 

1. eleven stör undervisningen eller på annat sätt uppträder olämpligt, och 

2. eleven inte har ändrat sitt uppförande efter uppmaning från läraren. 

 

Rutiner vid utvisning ur undervisningslokalen: 

Om eleven utvisats ur undervisningslokalen gäller följande rutiner: 

Elev i årskurs 1-9 följs till arbetslaget arbetsrum av klassens resurs eller lärare (ansvarig lärare 

beslutar om vem beroende på orsak för utvisningen). Finns ingen resurs i klassen vid tillfället 

hänvisas eleven att gå utanför arbetsrummet och invänta läraren. Resursen eller läraren ringer 

så snart tillfälle ges, men senast samma dag, hem till elevens föräldrar och informerar om vad 

som har hänt. Händelsen dokumenteras av ansvarig lärare eller resurs på Comvius. Eleven ska 

återgå till klassen nästkommande lektion. 

 

Kvarsittning 

8 § Under samma förutsättningar som i 7 § får en lärare eller rektor i skolan besluta att en elev 

ska stanna kvar i skolan under uppsikt högst en timme efter att skoldagens undervisning har 

avslutats eller infinna sig i skolan högst en timme innan undervisningen börjar.  

 

Utredning 

9 § Om en elev vid upprepade tillfällen stört ordningen eller uppträtt olämpligt eller om 

eleven gjort sig skyldig till en allvarligare förseelse, ska rektorn se till att saken utreds. 

Samråd ska ske med elevens vårdnadshavare. 10 § Med utgångspunkt i vad som har 

framkommit vid en utredning enligt 9 § första stycket ska rektorn se till att åtgärder 

genomförs för att få eleven att ändra sitt beteende.  
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Skriftlig varning 

11 § Efter en utredning enligt 9 § första stycket får rektorn besluta att tilldela eleven en 

skriftlig varning. En sådan varning ska innehålla information om vilka åtgärder som kan 

komma att vidtas om eleven inte ändrar sitt beteende. Elevens vårdnadshavare ska informeras 

om rektorns beslut. 

 

 

Tillfällig omplacering 

12 § I skolan, får rektorn besluta att en elev ska följa undervisningen i en annan 

undervisningsgrupp än den eleven annars hör till eller undervisas på annan plats inom samma 

skolenhet om åtgärderna som gjorts efter en sådan utredning som avses i 9 § första stycket 

inte varit tillräckliga eller om det annars är nödvändigt för att tillförsäkra de andra eleverna 

trygghet och studiero. Elevens vårdnadshavare ska informeras om rektorns beslut. Endast om 

det finns synnerliga skäl får en åtgärd som rektorn vidtagit med stöd av första stycket gälla 

under längre tid än två veckor. Åtgärden får dock inte gälla för en längre tid än fyra veckor. 

 

Tillfällig placering vid en annan skolenhet 

13 § Om åtgärder enligt 12 § inte är tillräckligt ingripande eller på grund av andra 

omständigheter inte är möjliga att genomföra, får rektorn besluta att en elev tillfälligt ska följa 

undervisningen vid en annan skolenhet. Beslutet om en sådan tillfällig placering fattas 

gemensamt med rektorn vid den mottagande skolenheten. Elevens vårdnadshavare ska 

informeras om beslutet innan placeringen genomförs. Endast om det finns synnerliga skäl får 

en åtgärd som rektorn vidtagit med stöd av första stycket gälla under längre tid än två veckor. 

Åtgärden får dock inte gälla för en längre tid än fyra veckor. 

 

Avstängning i vissa obligatoriska skolformer (Gäller ej grundsärskolan) 

14 § I grundskolan, specialskolan och sameskolan får rektorn besluta att stänga av en elev helt 

eller delvis om 

1. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero, 

2. syftet med åtgärder enligt 7, 8 och 11 §§ inte uppnåtts eller det finns andra särskilda skäl 

med hänsyn till elevens beteende, och 

3. eleven erbjuds kompensation för den undervisning som han eller hon går miste om på 

grund av avstängningen. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut enligt första 

stycket. Ett beslut om avstängning gäller omedelbart om inte annat beslutas. 

 

Avstängningstid i vissa obligatoriska skolformer 

15 § Ett beslut enligt 14 § får innebära avstängning endast under den tid som behövs för en 

skyndsam utredning av vilka andra åtgärder som kan behövas. En elev får inte stängas av för 

en längre tidsperiod än en vecka och inte heller vid fler tillfällen än två gånger per 

kalenderhalvår.  

 

Inhämtande av yttrande och information till berörda 

16 § Innan rektorn beslutar om avstängning enligt 14 § ska eleven och elevens 

vårdnadshavare beredas tillfälle att yttra sig. Rektorn ska informera huvudmannen när han 

eller hon har fattat ett beslut om avstängning. Om eleven är under 18 år ska även 

socialnämnden informeras om beslutet. 
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Omhändertagande av föremål 

22 § Rektorn eller en lärare får från en elev omhänderta föremål som används på ett sätt som 

är störande för utbildningen eller som kan utgöra en fara för säkerheten i denna. Rektorn får 

inte uppdra åt någon annan att fatta beslut enligt första stycket. 

 

23 § Ett föremål som har omhändertagits enligt 22 § ska återlämnas till eleven senast vid den 

tidpunkt skoldagen är slut för eleven. Om eleven vid upprepade tillfällen tagit med sig 

föremål som omfattas av 22 § eller om det med hänsyn till föremålets beskaffenhet finns 

särskild anledning att inte återlämna det, behöver dock inte föremålet lämnas tillbaka förrän 

elevens vårdnadshavare har informerats om omhändertagandet. Ett omhändertagande får inte 

bestå längre än till och med fjärde dagen efter verkställandet av omhändertagandet. Om ett 

föremål som har omhändertagits enligt 22 § kan antas bli förverkat enligt 36 kap. 3 § 

brottsbalken, 6 § narkotikastrafflagen (1968:64), 5 § lagen (1988:254) om förbud beträffande 

knivar och andra farliga föremål, 5 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, 

9 kap. 5 § vapenlagen (1996:67) eller 5 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga 

varor, ska rektorn eller den som rektorn har bestämt skyndsamt anmäla omhändertagandet till 

Polismyndigheten. Omhändertagandet får i dessa fall bestå tills frågan om föremålet ska tas i 

beslag har prövats. Lag (2014:775). 

 

Dokumentation 

24 § Om en åtgärd vidtagits enligt 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 eller 23 §, ska 

den dokumenteras skriftligt av den som genomfört åtgärden. Om åtgärden rör 

omhändertagande av föremål enligt 22 §, gäller denna skyldighet endast om föremålet inte 

återlämnats efter lektionens slut. 
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Kontaktuppgifter 
 
Likabehandlingsteam 

 

Namn  Roll Telefonnummer 

LBG 1-6   

Christine Nordquist Kurator 1-6 0612-80 409 

Malin Sonesson Skolsköterska 1-6 0612- 80 405 

Marko Luttinen Fritidslärare GS 1-6 0612-80 337 

Sussi Sundström Fritidslärare TS 1-6 0612-80 337 

Kajsa Forsgren Rektor 0612-80 339 

   

LBG 7-9   

Ulrika Gerdin Kurator 7-9 0612-80 401 

Anita Viberg Skolsköterska 7-9 0612-80 438 

Ulrika Salmonsson  Resurs GS/TS 7-9 070-190 95 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Bilaga 4 
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HANDLINGSPLAN FÖR 

SKOLNÄRVARO I 

KRAMFORS KOMMUNS 

GRUNDSKOLA 
 

Hur vi Främjar skolnärvaro 

Samtidigt sätter in Insatser 

För att Motverka skolfrånvaro 
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Inledning 
Enligt skollagen råder skolplikt under grundskoleåldern, vilket innebär att alla barn och 

ungdomar som är bosatta i Sverige har rätt till, men även en skyldighet att ta del av 

undervisning enligt grundskolans läroplan. Kommunens grundskolor ansvarar för att eleven 

fullgör sin skolplikt, detta ställer krav på skolorna att ha en aktiv närvarokontroll. Skollagen 

säger att skolorna ska informera vårdnadshavare samma dag som eleven varit frånvarande. 

Likväl beskriver skollagen att skolan är skyldig att genomföra en utredning vid upprepad eller 

längre frånvaro, giltig eller ogiltig. Och anmälan ska ske till huvudman enligt 7 kap, 19§ 

(Skollag 2010:800)  

Det finns ett tydligt samband mellan elevers närvaro i grundskolan och deras möjligheter att 

utvecklas mot utbildningens mål. En fullföljd grundskoleutbildning är i regel avgörande för 

individens möjligheter mot att nå utbildningens mål. En fullföljd grundskoleutbildning är 

även viktig för individens möjligheter till fortsatta studier och ett framtida yrkesliv samt utgör 

en skyddsfaktor mot psykosociala problem.  

Fokus i handlingsplanen ligger på det förebyggande och främjande arbetet samt utgå från att 

eleven vill och kan vara i skolan utifrån sina förutsättningar. 

Från och med 2020-01-01 blev Barnkonventionen lag i Sverige. Det betyder att beslut som 

fattas och som på något sätt berör barn, ska prövas utifrån ett barnrättsligt perspektiv. Med 

barnrättsperspektivet menas att beakta och förhålla sig till de fyra grundprinciperna. Viktigt är 

att barnets bästa beaktas vid alla beslut och handlingar som rör barn, artikel 3.1. 

 

Syfte 
Att främja skolnärvaro samt att förebygga skolfrånvaro så att skolpliktiga elever, genom 

utbildning, får möjlighet till ett framgångsrikt framtida liv. 

 

Mål                                               
 

 Att utveckla skolors arbete med det förebyggande arbetet kring och att tidigt upptäcka 

skolfrånvaro samt tidigt sätta in insatser för att främja skolnärvaro. 

 Att skapa ett enhetligt systematiskt arbetssätt med tydlig ansvarsfördelning i 

kommunens grundskolor. 

 Att kvalitetssäkra huvudmannens och grundskolans arbete med skolfrånvaro. 
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Bakgrund/Beskrivning 
 

Hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt 
Närvarande vuxna på skolan och bra bemötande från skolans personal anges i skolverkets 

rapport, som en av de viktigaste faktorerna för att få tillbaka och behålla en elev i skolan. Det 

är även viktigt med krav och förväntningar på eleven, liksom struktur och rutiner i elevens 

skolarbete. Det är också av stor vikt att skolan har en styrkedja, från huvudmannanivå till elev 

via rektor på den enskilda skolan med tydliga målsättningar för elevhälsans arbete genom ett 

systematiskt arbetssätt, samt att rektorn förankrar skolnärvaroarbetet på skolan och ger det 

prioritet. 

Framgångsfaktorer Ett gott skolklimat skapas på grupp- och organisationsnivå, inte på 

individnivå. Uppskattning och fungerande relationer betyder mycket för elevers 

välbefinnande i skolan. Varje elev behöver bli sedd, känna sig accepterad och positivt 

värderad. Att skapa ett positivt skolklimat med bra relationer mellan lärare och elever är en 

framgångsfaktor. Dessa relationer är till och med viktigare än relationerna eleverna emellan 

men både pedagoger och övrig skolpersonal bör även jobba för goda relationer mellan elever 

för att eleverna skall känna trygghet och tillhörighet. 

Undervisningen skall vara begriplig för eleven, eleven skall kunna förstå och få lagom stora 

utmaningar. Varje elev behöver bemötas på ”sin” inlärningsnivå för att kunna växa. 

Undervisningen skall vara anpassad till eventuella neuropsykiatriska eller andra 

funktionsnedsättningar med adekvata hjälpmedel och insatser. Eleverna behöver snabb 

återkoppling på sitt arbete och konstruktiv kritik. 

Vid alla utvecklingssamtal lyfter mentor vikten av närvaro samt en sammanställning av 

frånvaron tillsammans med elev och vårdnadshavare. Sammanställningen finns i Dexter. 

 

Tidiga insatser 
Det är viktigt att vuxna på skolan tidigt uppmärksammar och bryr sig om eventuella tecken på 

psykisk ohälsa hos elever samt att de vågar ta upp detta med eleven och dess vårdnadshavare. 

Det kan handla om mobbning, drogmissbruk, självskadebeteende eller andra destruktiva 

beteenden och tidiga insatser kan göra stor skillnad vid sådana fall. Det är viktigt att dessa 

görs i samarbete med elevhälsan och i samverkan med vårdnadshavare. Att tidigt agera vid all 

skolfrånvaro, oavsett om den är giltig eller ogiltig, genom snabb kontakt med elev och dess 

vårdnadshavare är relationsskapande och visar att eleven är saknad i skolan. 

Eleven ska vara delaktig och bli lyssnad på. Det är viktigt att bekräfta elevens upplevelse – 

det vill säga se upplevelsen som adekvat och begriplig utifrån beskriven situation. 
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Definition av frånvaro 
 Giltig frånvaro innebär sjukdom eller ledighet som har beviljats av mentor vid kortare 

ledighet och av rektor vid längre ledighet. 

 Ogiltig frånvaro innebär frånvaro från undervisning utan giltigt skäl. 

 Ett frånvarotillfälle är ett lektionstillfälle eller tre sena ankomster under en vecka.  

 Hög frånvaro i Kramfors kommun är 10% registrerad frånvaro, oavsett giltig eller 

ogiltig, under en 3 månaders period för fsk-åk6. För åk7-åk9 under samma period är 

hög frånvaro 20%. Skolverket använder per definition 20% är problematisk 

skolfrånvaro. I Kramfors Kommun väljer vi att uppmärksamma frånvaro tidigare vid 

tidigare åldrar så att på längre sikt kunna se effekter i äldre åldrar.  

 

Problematisk skolfrånvaro 
Vissa elever har ett frånvarobeteende som kan se ut på följande sätt: 

 Skolk - regelbunden frånvaro från en eller flera lektioner utan giltig orsak. 

 Hemmasittande – dra sig undan och isolera sig, ofta i hemmet en månad eller mer. 

 Korridorsvandring – frånvarande på en eller flera lektioner, men ändå kvar i skolan. 

 Återkommande sen ankomst – kommer ofta försent till lektioner och samlingar. 

 Återkommande giltig frånvaro – regelbunden frånvaro på grund av sjukdom eller 

privata angelägenheter.     

 

Faktorer som stärker närvaron 
 Goda och förtroendefulla relationer. 

 Ledarskap i och utanför klassrummet. 

 Trygghet och förutsägbarhet. 

 God fysisk och psykosocial lärmiljö. 

 Strukturer i skolan med organiserad skoldag, styrda aktiviteter och elevens delaktighet 

och inflytande. 

 Information till vårdnadshavare om vikten av elevens skolnärvaro ges vid exempelvis 

föräldramöten, utvecklingssamtal och via digitala plattformar. 

 Information till vårdnadshavare och elever kring skolans närvarorutiner, exempelvis 

närvarohanteringssystem och Handlingsplan för skolnärvaro. 
 

För många elever är det extra viktigt att få svar på följande frågor: 

 

 

 

 

 

Var ska jag vara? 

Med vem eller vilka? 

Vad ska jag göra? 

Vad ska jag ha med mig? 

Hur länge? 

Vad händer sen? 

Varför ska jag göra det? 
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Tidiga tecken på frånvarobeteende 
Frånvaro kan bero på att eleven inte trivs med tillvaron och har ett problem som hen behöver 

hjälp med att lösa. Problemet kan till exempel finnas i skolan, i undervisningen, i 

kamratgruppen, i familjen eller i relation till skolpersonal. Vid misstanke om att ett barn far 

illa gör skolan alltid en orosanmälan som skickas till socialtjänstens mottagningsenhet. Skriv 

att skolan önskar återkoppling. Om återkoppling inte skett kontakta mottagning senast 2 

veckor efter inskickad anmälan, se kommunens handlingsplan för barn som far illa. 

Oavsett frånvarons orsaker är det enklare att ge stöd i ett tidigt skede än när ett 

beteendemönster är etablerat. Nedan följer tidiga tecken att vara observant på: 

 Frånvaro som ökat över tid  

 Mönster i frånvaron, till exempel vissa dagar, tidpunkter eller skolämnen 

 Svårigheter att komma tillbaka till skolan efter sjukdom, lov eller helger 

 Återkommande sjukanmälningar 

 Återkommande sen ankomst 

 Magont eller huvudvärk 

 Drar sig undan från vardagliga aktiviteter eller isolerar sig 

 Nedstämdhet 

 Ökad social oro som märks i sammanhang som exempelvis i matsalen, på raster, under 

idrottslektioner och i omklädningsrum 

 Oregelbundna sömnvanor och sömnsvårigheter 

 Överdrivet skärmanvändande (dator, surfplatta, tv, mobil) 

 Svårigheter med övergångar eller förändringar i skolan 

 Bristande motivation 

 Svårigheter med att hålla uppmärksamheten 

 Svårigheter med att förstå en instruktion 

 Svårigheter med att starta upp, genomföra och avsluta skoluppgifter 

 Uttrycker sig negativt om skolan 

 Uppvisar svårigheter i kamratrelationer 

 Hamnar ofta i konflikter med vuxna eller andra barn 

 

Missad undervisning 
Vikten av närvaro har direkt koppling till måluppfyllelsen i ämnena. Vid hög frånvaro ökar 

risken för att inte få den kunskap som behövs för att kunna gå ut skolan med godkända betyg 

och sedan få möjlighet till att kunna läsa vidare på gymnasiet.  

 10% frånvaro under 20 veckor/1 termin = 2 veckor eller ½ dag per vecka på en termin. 

 20% frånvaro = 1 månad på en termin, 2 månader på ett läsår. 

 Ströfrånvaro kan bli inkörsport till längre frånvaro. 

 Långvarig ogiltig frånvaro börjar ofta med giltig frånvaro. 

 Oavsett giltig eller ogiltig frånvaro så är det missad undervisning som kan leda till 

kunskapsluckor. 
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Samtycke 
Samtycke är en förutsättning för att samverkan mellan myndigheter ska vara möjlig. Det är ett 

sätt för den enskilde att häva sekretessen och personen kan alltid återkalla sitt samtycke. Som 

myndighet måste man vara säker på att den enskilde vet vilka parter som ska utbyta 

information, vilka uppgifter som ska utbytas, vilket slags samarbete det handlar om och hur 

länge samtycket gäller.  

Ett samtycke får inte ha ett så generellt innehåll att den enskilde allmänt avstår från 

sekretessen hos en viss myndighet eller en viss tjänsteman. Samtycket bör vara skriftligt.  

Nedan är en beskrivning av Kramfors kommuns hantering av skolfrånvaro steg för steg. 

Bifogad samtyckesblankett kan då användas i valfritt steg närhelst behov finns av att 

samverka med externa parter. 

 

 
 

 

Närvarorutin 

Steg 1 
 

1. Vid skoldagens start tar mentor omgående kontakt med vårdnadshavare om elev ej är 

frånvaroanmäld. Ansvarig: Mentor 

       

2. Mentor tar kontakt med elev och/eller vårdnadshavare på lämpligt sätt vid frånvaro, 

inom 3 dagar vid giltig eller snarast vid ogiltig frånvaro, för ett omtankesamtal. Sättet 

kan variera beroende på elevens ålder, relation och situation (SMS, mejl eller samtal).  

            Ansvarig: Mentor 

 

3. När eleven är tillbaka i skolan frågar mentor om det är något i skolan som orsakat 

frånvaron och dokumenterar detta i Comvius under elevprofilen och ärendetyp 

”frånvaro”. Ansvarig: Mentor 

 

4. Vid återkommande giltig/ogiltig frånvaro kontaktar mentor vårdnadshavare för att ta 

reda på orsaken. Tänk på att omfattande sjukfrånvaro är en riskfaktor och ska 

uppmärksammas tidigt. Ansvarig: Mentor 
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Steg 2 
 Vid fortsatt hög eller upprepad frånvaro där man kan se ett mönster, under en 4 

veckors period. 

 

1. Mentor bokar ett möte med vårdnadshavare och elev. Anpassa mötet utifrån barnets 

ålder. Under mötet så används blanketten Kartläggning vid skolfrånvaro, samt 

sammanställning av frånvaron från Dexter. Detta gör mentor tillsammans med elev 

och vårdnadshavare. Vid detta tillfälle informerar mentor om kommande steg i 

närvarorutinen. Ansvarig: Mentor 

 

2. Skolan erbjuder både elever och vårdnadshavare råd och stöd. Om stöd önskas 

kommer eleven kontaktas av elevhälsopersonal. Personal på familjecentralen tar 

kontakt med vårdnadshavare och berättar vad de kan erbjuda. 

            Ansvarig: Mentor 

 

3. Mentor delger vid den systematiska närvarouppföljningen att kartläggning är 

genomförd alt. rådgör innan om hur eller när kartläggning ska göras. Genomförd 

kartläggning bifogas som fil i Comvius under ärendetyp ”frånvaro”.  

            Ansvarig: Mentor 

 

4. Uppföljning ska ske inom 4-6 veckor från att kartläggningen är klar. Ger åtgärderna 

önskad effekt kan ändå fortsatta uppföljningar krävas för att hålla spåret. Är frånvaron 

fortsatt hög ska mentor informera rektor och vid den systematiska 

närvarouppföljningen.  

            Ansvarig: Mentor 

 

Steg 3 

 Vid ytterligare upprepad eller längre frånvaro genomförs frånvaroutredning. 

Riktlinje för Kramfors Kommun är: 
            F-6 10 % frånvaro under 3 månader. 
            7-9 20 % frånvaro under 3 månader. 
 

1. Vid den systematiska närvarohanteringen tas ärendet upp och resonemang kring behov 

av steg 3 och säkerställa tidigare genomförda insatser.   

 

2. Rektor beslutar om frånvaroutredning kommunicerar detta till huvudman. Rektor utser 

en person från elevhälsan som tillsammans med mentor, om ej uppenbart obehövligt, 

genomför Frånvaroutredning, se blanketter. Utifrån ålder och situation tas beslut om 

utredningen genomförs med vh och elev samtidigt eller var för sig. Elev och vh har 

olika dokument och frågeställningar, bilaga 2 och 3. Vid tillfället då frånvaroutredning 

görs, informeras även vh om nästa steg att externa parter kan behöva kontaktas, tex 
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BUP eller socialtjänsten. Genomförd frånvaroutredning bifogas fil i Comvius under 

ärendetyp ”frånvaro”. 

            Ansvarig: Rektor 

 

3. Elevhälsan/elevhälsorepresentant och ev mentor analyserar utredningen och kommer 

fram till vilka åtgärder som krävs, vid behov av rektorsbeslut kommuniceras rektor. 

Analys görs utifrån svar från både vh och elev i en analys, bilaga 2. Åtgärderna 

återkopplas sedan till elev och vårdnadshavare.  

            Ansvarig: Elevhälsan 

 

4. Uppföljning ska ske inom 4-6 veckor från att frånvaroutredningen är klar. Ger 

åtgärderna önskad effekt ska ändå fortsatta uppföljningar krävas för att hålla spåret. 

Vid fortsatt hög frånvaro, se steg 4. Ansvarig: Mentor 

 

 

Steg 4 

 Fortsatt oro för hög frånvaro. 

 
1. Skolan bjuder in till möte med vårdnadshavare där mentor och representanter från 

skolans elevhälsoteam deltar. Elev deltar utifrån situation, ålder och mognad. Viktigt 

att man pratat med eleven innan mötet. Ansvarig: Rektor 

 

2. På mötet utvärderas och analyseras tidigare gjorda insatser och ytterligare insatser 

utformas i samarbete med elev och vårdnadshavare.  

3. Initiera till samverkan med ytterligare aktörer. 

Samverka med andra parter runt eleven efter samråd med vårdnadshavare. Använd vid behov 

samtyckesblanketten, bilaga 4. 

Exempelvis: 

 BUP 

 Habilitering 

 Familjecentralen 

 Socialtjänst 

 Familjecentrum 

 Fritidsgård 

 Föreningar 

 Ungdomsmottagning 

 

4. Dokumentation av mötet arkiveras i Comvius. Ansvarig: Rektor 
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Instruktioner för Kartläggning vid skolfrånvaro 
 

Inför mötet   

 Informera eleven om att du kommer boka ett möte med vårdnadshavarna och att 

han/hon har nått steg 2 i skolans rutin för ökad skolnärvaro. Alternativ kan vara att 

mentor genomför frågor till vh via telefon och samtalar med elev på skolan och 

dokumenterar i kartläggningsmaterialet.  

 Vid möte eller kontakt med vh är det viktigt att båda vårdnadshavarna informeras om 

syftet med mötet.  

 Välj plats och tid med omsorg för att skapa en lugn atmosfär.   

 Använd tolk vid behov.   

 Mötet bör vara ca 45 minuter. Håll mötestiden! 

Under mötet / samtalet  

 Välkomna familjen till mötet/samtalet, beskriv kort rutinen för ökad skolnärvaro.   

 Poängtera att rutinens syfte är, att i ett tidigt skede reagera på frånvaron och att ta reda 

på om eleven behöver stöd i skolan. Informera om nästa steg i närvarorutinen. 

 Dokumentera på blankett kartläggning vid skolfrånvaro. Förvara i elevarkiv och 

Comvius. 

 Avsluta med en genomgång av vad ni kommit överens om, stäm av med eleven om det 

ni kommit fram till stämmer. Fråga vh om de vill ha en kopia på kartläggningen. 

 Boka in ett uppföljningsmöte och utse ansvarig för uppföljningen.  

Att tänka på   

 Är eleven inte med på mötet ska frågorna besvaras utifrån elevperspektiv/ 

barnperspektiv. Målsättningen är att eleven på något sätt kommer till tals och blir 

tillfrågad.   

 Var nyfiken men försiktig så att du inte intar en expertroll.  

 Förmedla hopp och ge exempel på tillfällen då olika lösningar har fungerat.   

 Försök inte tolka bakomliggande orsaker till elevens situation. Försök inte hitta 

förklaringar, fokusera på hur problemen ska lösas och kom fram till olika lösningar att 

testa.   

Efter mötet eller samtalet tillfrågas vh om de vill ha en kopia på kartläggningen. 
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Instruktioner för Frånvaroutredning 
 

Inför mötet 

 Informera eleven om att vårdnadshavare kommer att kontaktas för en 

frånvaroutredning. Delge om utredningen sker tillsammans med vh och elev eller var 

för sig och att de kommer få olika frågeställningar som är riktade till vh och elev.   

 Kontakta båda vårdnadshavare vid gemensam vårdnad. 

 Berätta att elev och vårdnadshavare träffar representant ur elevhälsan och mentor, var 

för sig eller tillsammans beroende på ålder och situation. 

 Berätta att syftet med mötet är att göra en mer omfattande utredning för att få eleven 

och vårdnadshavares syn på frånvaron och hitta lösningar för en positiv skolgång.  

 Använd tolk vid behov. 

 Utredningen tar ungefär 1 timme. 

 

Under mötet 

 Välkomna familjen till mötet och berätta att det handlar om hur vi kan hjälpas åt för 

att situationen i skolan ska bli bättre. 

 Beskriv kort handlingsplanen för skolnärvaro och att vi nu befinner oss på steg 3 och 

vad nästa steg kan innebära. 

 Dokumentera utredningen på blanketten Frånvaroutredning.  

 Avsluta med en kort genomgång om vad underlaget säger och kom överens, om 

möjligt, ev åtgärd under sittande möte. Delge att skolan kommer att bearbeta och 

analysera underlaget för att kunna se vilka åtgärder som blir aktuella.  

 Delge att skolan återkopplar åtgärderna och att vh och elev då kan tycka till om dessa. 

 Boka in ett uppföljningsmöte och utse ansvarig för uppföljningen.  

 

Att tänka på 

 Var nyfiken. 

 Undvik att inta en expertroll. 

 Förmedla hopp och ge gärna exempel på tillfällen då olika lösningar fungerat. 

 Försök att inte tolka bakomliggande orsaker till elevens situation. Försök inte att hitta 

förklaringar, fokusera istället på hur problem ska lösas och kom fram till olika 

lösningar att testa. Håll tiden! 

 

Om eleven trots upprepade försök inte kommer på bokat möte, ska mentor informera rektor 

för beslut om det fortsatta arbetet. 

Efter mötet lämnas en kopia till vårdnadshavare och originalet läggs i elevakten och bifogas i 

Comvius. 
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                     Originalet läggs i elevarkivet och bifogas i Comvius 

Bildningsförvaltningen     
      

           

Kartläggning vid skolfrånvaro – Elev/vårdnadshavare 
 

Elev  
Personnummer  
  

Namn   

  
Giltig frånvaro i procent den senaste månaden…………  

 
Total frånvaro i procent de senaste 3 månaderna: ………. 

 
 

Datum för kartläggningen……………………………  
 
 

Skola  

  
Ogiltig frånvaro i procent den senaste månaden………… 

  

Skola  
  

 Klass  

Namn på klasslärare eller mentor  
  

   

Vårdnadshavare  1 
 

Namn  
  

 

Vårdnadshavare  2  
Namn  
  

  

   

Är det något i skolan som orsakar frånvaron? Är det något annat som orsakar 

frånvaron?  
Undersök flera områden och kom fram till 2-3 orsaker  
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Vad är det som fungerar bra i skolan och gör att du går till skolan?  
Frågan ställs för att undersöka styrkor hos elev och organisation  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Vad kan vi på skolan göra för att närvaron ska öka?  
Behöver vi göra några förändringar och anpassningar i klassrum, matsal, på raster etc? Förslag på förbättringar?  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
Vad kan klasslärare eller mentor göra för att öka elevens närvaro?  
Åtgärderna ska svara på de orsaker eleven angett som skäl till frånvaro.   

  
  
  
  
  

 
  
  

  
Vad kan vårdnadshavare göra för att öka elevens närvaro?  
Åtgärderna ska svara på de orsaker som eleven angett som skäl till frånvaro.  
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Vad kan eleven göra för att öka närvaron i skolan?  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 

 

 

Vi har kommit fram till att pröva följande åtgärder för att öka elevens skolnärvaro  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

Datum för planerad uppföljning…………………    
 

 

Ansvarig uppföljning……………………….................... 
  

  
  

 
 .........................................................................    
Underskrift elev      
    
  
  

 

 .........................................................................    ...................................................................................   
Underskrift vårdnadshavare 1     Underskrift vårdnadshavare 2  
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Uppföljning 
 
 

Datum:……………………………. 

 

Närvarande:  

 

Namn:                                                                                    Roll: 

Namn:              Roll: 

Namn:              Roll: 

 

 

 

            
 

 

 

 

Anteckningar uppföljning: Beskriv hur åtgärderna har fungerat och om det krävs ytterligare åtgärder och 

uppföljningar eller en frånvaroutredning.  
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Bildningsförvaltningen                                             Originalet läggs i elevarkivet och bifogas i Comvius. 

           
   

Frånvaroutredning - Elev 

Elev  
Personnummer  

 
Namn  

   

    

   Datum för utredningen:…………………………….. 

 

Giltig frånvaro i procent den senaste månaden: ………    Ogiltig frånvaro i procent den senaste månaden: 

…………  

 

Total frånvaro i procent de senaste 3 månaderna: ……………….. 

 

Skola  
Skola: 
 

Klass: 

Namn på klasslärare eller mentor:    

   

Vårdnadshavare 1 
    

 

 
Vårdnadshavare 2 
 Namn  

  

  
Utredningen genomförs av  

Namn:  Roll i verksamheten: 

Namn: Roll i verksamheten: 

  
Hur mår du?  
Vad gillar du att göra?  Vilka intressen har du? 

Beskriv när, vad och hur du äter under en dag? 

Namn      
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Hur är din sömn? När somnar du? När vaknar du? Vad gör du innan du somnar? 

Har du något hälsoproblem tex: allergier, magont, huvudvärk, syn och hörsel?  

När blir du stressad? Hur vet du att du blir stressad? 

Vad gör dig orolig?  

Har du tänkt på vad du vill jobba med i framtiden?  

Vilka är dina framtidsdrömmar?  

Övrigt om ditt mående som du vill berätta. 

  

Hur har du det i skolan – utifrån ett pedagogiskt perspektiv  
Hur fungerar ditt schema?  

 Hur tycker du att en bra lektion ska vara? 

Vilka ämnen tycker du fungerar bra?  

Vilka ämnen tycker du är svåra?  

Hänger du med i undervisningen?  Hur vet du det? 

Hur vet du vad du ska göra i ämnena? Kan du själv ta reda på vad du behöver göra? Tex med hjälp av its learning.  

Vilka lärare trivs du bra med? Hur skulle du vilja att din lärare är mot dig? 

Kan du be din lärare om hjälp när du behöver det? Hur gör du då?  

Hur fungerar det för dig att läsa, skriva och räkna?  

Hur lär du dig bäst?  

Hur är det för dig att samarbeta i grupp? Grupparbete? 

Vad tycker du att du är bra på i skolan?  
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Får du med dig ditt skolmaterial till varje lektion? Om Nej, beskriv varför. 

Hur ser det ut på en lektion? Är det skillnad mellan olika ämnen? Om ja, beskriv skillnaden. 

Hur är lokalerna på skolan? Klassrum, idrottshall, matsal och toaletter? Beskriv. 

Om anpassningar genomförts i skolan, har de fungerat? Vilken hjälp och stöd har du i ämnena? Om det finns, hur 
fungerar dessa? 

  

Hur har du det i skolan – utifrån ett socialt perspektiv  
Hur trivs du i skolan?  

Vilka är dina kompisar i klassen eller på skolan?  

Vilka/vilken kompisar är du med på rasten och vad gör du?  

 Har du någon vuxen på skolan du kan prata med om du skulle behöva det?  
 

  

Hur fungerar det för dig i omklädningsrummet? Matsalen? Toaletterna? 

 
Hur ofta äter du skollunch? 

Är det något som stressar dig i skolan? Om ja, beskriv vad och på vilket sätt. 

Är du trygg i skolan och på vägen till och från skolan? Om nej, beskriv på vilket sätt. 

 

Har du någon gång blivit kränkt eller trakasserad i skolan? Om ja, beskriv hur ofta och på vilket sätt. 
 

  

Hur har eleven det hemma?  
Vilka bor med dig i din familj?  

Vad gör du själv när du är hemma?  

 

Vad gör du tillsammans med dina föräldrar och syskon när du är hemma?  

Hur sköter du din hygien? Beskriv kring duschning, tandborstning, kläder  
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Hur hjälper dina föräldrar dig i skolarbetet?  

Är du orolig för någon i din familj?  
Finns det någonting i din familj som du är orolig för? 

 
Har det hänt något hemma som har gjort att det svårt för dig att komma till skolan?  

  

Hur har du det på fritiden?  

Vad brukar du göra på helgerna och när du har lov?  

Håller du på med någon sport eller någon annan fritidsaktivitet?  

Tycker du att du har lagom många aktiviteter på din fritid?  

Finns det något annat du skulle vilja börja med?  

Vilka kompisar har du på fritiden? Vad gör ni? 

Går dina kompisar i skolan och om inte, vad gör de? 

Gillar du att umgås med flera eller med en kompis i taget?  

Har du varit med om någonting med dina kompisar som gjort det svårt för dig att komma till skolan? 

  

   Vad skulle kunna hjälpa dig att vara mer i skolan?  
Vad kan kompisarna hjälpa dig med?  

 Vad kan du göra för att närvaron ska öka? 

Vad kan familj och släkt göra?  

Vad kan skolan göra? 

  

Ett tips är att göra en nätverkskarta för att få en bild av hur det ser ut runt eleven.  
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Analys och bedömning av orsaker till frånvaron och som ligger till grund för 

åtgärder: 

 

Beslut om åtgärder efter utredning och analys gjorda från underlag från både vh och elev. 

   
Datum för planerad uppföljning……………… Ansvarig för uppföljning: ………………….............. 

 
  ........................................................................  

Underskrift elev  

 

 

………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………. 

Underskrift vårdnadshavare 1                                                                   Underskrift vårdnadshavare 2 

Sammanfatta vad som i huvudsak orsakar elevens upprepade eller längre frånvaro, både utifrån elevens och vh 

svar: 

 

 Inga nya insatser i skolan. Uppföljning av frånvaron.  

 Se över undervisningen: Får eleven ledning och stimulans och behöver/får eleven 

extra anpassningar? 

 Inleda en utredning om elevens behov av särskilt stöd. 

 Se över elevens mående, trygghet, kamratrelationer och relationer till vuxna. 

Samtalsstöd. Vid misstanke, inleda en utredning om kränkande behandling. 

 Medicinsk insats, t.ex. undersökning, skolläkartid, remiss/kontakt/hänvisning till 

vårdgivare. 

 Inleda samverkan med annan myndighet, ange vilken/vilka på vilket sätt. 

 Annat, ange vad. 

 

Beskriv på vilket sätt åtgärden/åtgärderna genomförs: 
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Uppföljning 
 
 
Datum:……………………………. 
 
Närvarande:  
 
Namn:                                                                                            Roll: 
 
Namn:                                                                                            Roll: 
 
Namn:                                                                                            Roll: 
 

 

 
 

  

 

Anteckningar uppföljning: Beskriv hur insatserna har fungerat och om det krävs ytterligare insatser eller 

uppföljningar. 
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                                                     Originalet läggs i elevarkivet och bifogas i Comvius         
Bildningsförvaltningen           

    

Frånvaroutredning - Vårdnadshavare 

Elev  
Personnummer  

 
Namn  

   

    

   Datum för utredningen:…………………………….. 

 

Giltig frånvaro i procent den senaste månaden: ………    Ogiltig frånvaro i procent den senaste månaden: 

…………  

 

Total frånvaro i procent de senaste 3 månaderna: ……………….. 

 

Skola  
Skola: 
 

Klass: 

Namn på klasslärare eller mentor:    

   

Vårdnadshavare 1 
   

 
 

 
Vårdnadshavare 2 
 Namn  

  

  
Utredningen genomförs av  

Namn:  Roll i verksamheten: 

Namn: Roll i verksamheten: 

  
Hur mår ditt barn?  
Vad gillar ditt barn att göra?  Vilka intressen har ditt barn? 

Beskriv hur ditt barn äter dagligen? 

Namn      
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Hur är ditt barns sömn vanligtvis? När somnar hen? När vaknar hen?  

Har ditt barn något hälsoproblem tex: allergier, magont, huvudvärk, syn och hörsel?  

När blir ditt barn stressad? Hur märker du att ditt barn blir stressad? 

Vad gör ditt barn orolig?  

Vad vill ditt barn jobba med i framtiden?  

Vilka är ditt barns framtidsdrömmar?  

Övrigt om ditt barns mående som du vill berätta. 

  

Hur har ditt barn det i skolan – utifrån ett pedagogiskt perspektiv  
Vilka ämnen tycker du fungerar bra för ditt barn?  

Vilka ämnen tycker du verkar vara svåra för ditt barn?  

Verkar ditt barn hänga med i undervisningen?  Hur vet du det? 

Vet du någon lärare som ditt barn trivs mer eller mindre med? 

Kan ditt barn be en lärare om hjälp när hen behöver det?  

Hur fungerar det för ditt barn att läsa, skriva och räkna?  

Hur lär sig ditt barn bäst?  

Hur fungerar ditt barn att samarbeta i grupp? Grupparbete? 

Vad tycker du att ditt barn är bra på i skolan?  

Får ditt barn med sig skolmaterial hem? Tex vid läxor/prov. Om Nej, beskriv varför. 

Om anpassningar genomförts i skolan, har de fungerat? Vilken hjälp och stöd har ditt barn i ämnena? Om det finns, 
hur upplever du att dessa fungerar? 
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Hur har ditt barn det i skolan – utifrån ett socialt perspektiv  
Hur trivs ditt barn i skolan?  

Vilka är hens kompisar i klassen eller på skolan?  

Vad brukar ditt barn göra på rasterna?  

 Har ditt barn någon vuxen på skolan som hen kan prata med om hen skulle behöva det?  
 

  

Hur fungerar det för ditt barn i omklädningsrummet? Matsalen? Toaletterna?  

 
Hur ofta äter ditt barn skollunch? 

Är det något som stressar ditt barn i skolan? Om ja, beskriv vad och på vilket sätt. 

Är ditt barn trygg i skolan och på vägen till och från skolan? Om nej, beskriv på vilket sätt. 

 

Har ditt barn någon gång blivit kränkt eller trakasserad? Om ja, beskriv hur ofta och på vilket sätt. 
 

  

Hur har ditt barn det hemma?  
Vilka bor med ditt barn i hemmet?  

Vad gör ditt barn själv när hen är hemma?  

 

Vad gör ditt barn tillsammans med sina föräldrar och/eller syskon när hen är hemma?  

Hur sköter ditt barn sin hygien? Beskriv kring duschning, tandborstning, kläder  

Hur hjälper du ditt barn i skolarbetet?  

Hur aktiv är ditt barn i its learning? 

Är ditt barn orolig för någon i er familj?  

 

Har det hänt något hemma som har gjort att det svårt för ditt barn att komma till skolan?  
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Hur har ditt barn det på fritiden?  

Vad brukar ditt barn göra på helgerna och när hen har lov?  

Håller ditt barn på med någon sport eller någon annan fritidsaktivitet?  

Tycker du att ditt barn har lagom många aktiviteter på sin fritid?  

Vilka kompisar har ditt barn på fritiden? Vad gör de? 

Går ditt barns kompisar i skolan och om inte, vad gör de? 

Gillar ditt barn att umgås med flera eller med en kompis i taget?  

Har ditt barn varit med om någonting med sina kompisar som gjort det svårt för ditt barn att komma till skolan? 

  

   Vad skulle kunna hjälpa ditt barn att vara mer i skolan?  
Vad kan kompisarna hjälpa ditt barn med?  

 Vad kan ditt barn göra för att närvaron ska öka? 

Vad kan ni som förälder och familj göra?  

Vad kan skolan göra? 

  

Ett tips är att göra en nätverkskarta för att få en bild av hur det ser ut runt eleven.  
  
    Sammanställ svaren i gemensam analys tillsammans med elevens svar 

 

   
Datum för planerad uppföljning……………… Ansvarig för uppföljning: ………………….............. 

  
  

 

 

………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………. 

Underskrift vårdnadshavare 1                                                                   Underskrift vårdnadshavare 2 
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Originalet läggs i elevarkivet.  

Samtyckesblankett till samverkan och utbyte av information  

 

För att stödja barn och deras familjer behöver olika myndigheter samverka. I samverkan 

behöver vi utbyta viss information mellan oss och för att få göra det behövs ditt/ert samtycke.  

Samtycket gäller bara information som behövs för att de samverkande myndigheterna på 

bästa sätt ska kunna hjälpa mitt barn eller mig. Jag samtycker till att information får lämnas 

mellan parterna nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnets/den unges namn   Personnummer 

     

Samtycket gäller från och med:       till och med:       

☐  Jag har fått information om vad samtycke innebär och är medveten om att det när som 

helst kan återkallas av mig. 

 

Ort:                                                                 Datum: 

           

 

Underskrift vårdnadshavare 1        Underskrift vårdnadshavare 2 

 

 
                                                

Namnförtydligande        Namnförtydligande 
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      Bilaga 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUTINER KRING 

ARBETET MED EXTRA 

ANPASSNINGAR OCH 

SÄRSKILT STÖD 
En arbetsmodell för att skapa ett likvärdigt arbete för 
elever i behov av stöd på grundsärskolan 
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Inledning 

En tillgänglig utbildning handlar om mötet mellan elever och lärmiljö, där hänsyn tas till 

elevers olika behov styrkor, förutsättningar, tidigare erfarenheter och intressen. En tillgänglig 

lärmiljö erbjuder alla elever ledning och stimulans, olika arbetssätt, olika sätt att 

kommunicera och olika lärverktyg i den pedagogiska, sociala och fysiska miljön. 

Arbetet med att skapa goda lärmiljöer för alla elever börjar redan i planeringen, därför krävs 

det att varje lärare har kompetens och förståelse för hur en tillgänglig lärmiljö kan skapas. 

Trots att undervisningen är kontextuell och att det inte går att ge undervisning på recept, finns 

det framgångsfaktorer som återkommer över tid när det gäller att skapa möjligheter för alla 

elever att bli delaktiga och lyckas, dessa har och ska vi ta fasta på. 

I vårt arbete med eleverna ska vi ha ett salutogent förhållningssätt där tonvikten läggs på 

hälsobringande faktorer, så kallade ”friskfaktorer” och ett relationellt förhållningssätt, där vi 

ser att elever hamnar i svårigheter d.v.s. att eleven står i relation till sin omgivning och det är i 

mötet med lärandemiljön som svårigheterna uppstår.     

För att säkerställa att skolan arbetar för att uppfylla Skollagens och Läroplanens krav är det 

viktigt att det finns systematik i arbetet och att vårt arbete vilar på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. 

Stödet hoppas vi att ska vara till nytta för både elever och lärare och därmed bidra till en ökad 

inkludering och likvärdig utbildning. Genom att undervisningen och lärmiljön utformas 

utifrån allas förutsättningar, kan behovet av extra anpassningar och särskilt stöd minska. 

Grundsärskolans rutiner för extra anpassningar och särskilt stöd syftar till att förtydliga 

elevhälsan och organisationens, uppdrag och arbetssätt. Rutinerna ska också åskådliggöra hur 

vi ämnar arbeta med extra anpassningar och särskilt stöd i undervisningen i syfte att alla 

elever ska nå så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. 

All personal på skolorna ska vara förtrogen med rutiner och sin roll i arbetet med att stödja 

elevernas kunskapsutveckling. 

Rutinerna har tagits fram med stöd av SPSM:s verktyg för tillgänglig utbildning i samråd med 

personal inom elevhälsan och ska kommuniceras med all personal på skolenheten.  

Rutinerna kommer att följas upp och revideras i början av varje läsår. 

 

Kramfors, augusti 2021 

Kajsa Forsgren 

Rektor 
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Grundsärskolans vision 

 

Vision  

Alla elever ska lämna skolan självständiga och med en bra självkänsla.  

Vi ska utgå från varje individs förmågor och möjligheter.  

Eleverna ska minnas skolan med glädje.  

Alla är värda lika mycket OCH vissa behöver mer för att få lika mycket.  

Sidbrytning  

 

Verksamhetsidé  

Kramforsskolans verksamhet är utformad för att eleverna ska:  

  

• Utvecklas mot målen  

• Vara trygga och trivas   

  

På Kramforsskolan ska eleven känna trygghet och arbetsro. Genom utbildningen skapar vi 

sammanhang där elevernas personliga förmågor, sociala kompetens och ämneskunskaper 

samspelar för att eleven ska utvecklas.  

   

På Kramforsskolan erbjuds eleverna möjligheter att få använda olika former och uttryck för 

att kommunicera sina kunskaper och åsikter.  

  

På Kramforsskolan möts eleverna av positiva och höga förväntningar.  

  

På Kramforsskolan blir eleverna rustade att möta dagens och framtidens utmaningar, ta vara 

på nya möjligheter och göra egna val.  

  

På Kramforsskolan arbetar vi tillsammans varje dag så att eleverna kan bygga en stabil grund 

för att kunna vara delaktig i ett demokratiskt samhälle, förstå att de kan påverka och där alla 

människors lika värde respekteras.  

 När eleverna lämnar Kramforsskolan har de kompetens och verktyg för sitt nästa 

utbildningssteg.   

  

Kärnvärden  

Trygghet:  

• Vi ger en stabil grund och tydliga förväntningar i samsyn mellan skolan och hemmet.  

• Vi skapar goda relationer och studiero.  

• Vi ser och bekräftar varandra utifrån allas behov.  

Engagemang:  

• Vi ska känna glädje och delaktighet under vår skoldag.  

• Vi ska känna att vårt arbete är meningsfullt.  

Framtidstro:  

• Vi ska känna tillit till våra förmågor.  

• Vi ska rustas för att möta framtidens utmaningar.  
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Relationellt perspektiv 
Till grund för tankarna kring anpassningarna ligger ett relationellt perspektiv som 

karakteriseras av förhållningssättet att elevers skolsvårigheter uppstår i mötet mellan individ 

och skola som en konsekvens av faktorer i den pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljön. 

 

Fokus flyttas från individen till de anpassningar som kan göras i lärmiljön för att arbeta 

förebyggande och möta eventuella hinder som kan uppstå. 

 

Kunskapssynen ska, i enlighet med Vygotskijs tankar, vila på ett sociokulturellt perspektiv, 

där språket ses som det främsta verktyget för lärande, genom vilket vi lär i kommunikativa 

samspel med andra människor. 

 

Salutogent förhållningssätt 

Till grund för tankarna ligger också ett salutogent förhållningssätt som fokuserar på resurser 

och hälsa. Fokus flyttas från det som inte fungerar till det som fungerar. Förhållningssättet 

genomsyras av dialog, delaktighet och jämlikhet i mötet med individen. Att kommunicera 

med elever om inlärningsstrategier, att lyssna till elevernas intressen och erfarenheter, 

synliggöra deras egna resurser och styrkor – liksom att tydliggöra mål och kunskapskrav är en 

insats som kan förebygga skolsvårigheter på lång sikt. Det syftar till att individen ska kunna 

fatta självständiga beslut och individens värderingar och upplevelse av mål och mening i livet 

skall respekteras. 
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Tillgänglig lärmiljö 
Tillgänglighet i skola och på fritidshem handlar om att alla barn och elever ska ges tillgång till 

och möjlighet att ta del av lärande och gemenskap i hela lärmiljön. Tillgänglighet är ett 

begrepp som beskriver hur väl en organisation, verksamhet, lokal eller plats fungerar för barn 

och elever oavsett funktionsförmåga. 

Olikheterna i en klass ska ses som naturliga och även som en tillgång att lära utifrån 

(Skolverket, 2014). Undervisningen måste därför anpassas utifrån elevernas skilda behov, 

vilket framhåller vikten av att skapa goda lärmiljöer för alla i förebyggande syfte.  

I en tillgänglig lärmiljö får alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt 

lärande och sin personliga utveckling, för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 

utvecklas så långt som möjlighet i enlighet med utbildningens mål (Skollagen,1. Kap. 4§ och 

3 kap. 3§) 

 

Den bredare triangeln visar att om man lägger mera tid på att hitta generella strategier och 

anpassningar för alla elever redan i planeringen, så ökar elevernas möjligheter att lyckas och 

färre elever får behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Kvaliteten i basen dvs. 

förståelsen för elevunderlaget i verksamheten, skapar en bättre kvalitet i de extra anpassningar 

som behövs då ledning och stimulans inte räcker till. 
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Förutsättningar för lärande 
Förutsättningar för lärande innehåller indikatorer som påverkas av hur lärmiljön är utformad 

utifrån social, pedagogisk och fysisk miljö. De har stor betydelse för att alla barn och elever 

oavsett förutsättningar ska kunna utvecklas och lära utifrån verksamhetens värdegrund och 

uppdrag. 

 

 

Indikatorerna är 

 Rätten till lärande och trygghet  

 Delaktighet 

  Hälsa och lärande  

 Språk och kommunikation 

  Meningsskapande och motivation  

 Kroppen i lärandet 

 

I FN:s konvention om barnets rättigheter kan man läsa att utbildningens väsentligaste syfte är 

att utveckla barnens personlighet, anlag och fysiska och psykiska förmåga. Det innebär ett 

erkännande av att varje enskild individ har unika egenskaper, intressen, förmågor och behov 

av lärande. 

Barnkonventionen innehåller inte bara rätten till utbildning utan också rätten till kunskap. Det 

innebär att skolan ska ge varje barn möjlighet till optimal utveckling och att varje barns 

kapacitet och särskilda gåvor ska tas tillvara. 

 

 

Rätten till lärande och trygghet 

Skolväsendet har ett dubbelt uppdrag, skolan ska förmedla och förankra både kunskaper och 

demokratiska värden. Det innebär att lärare behöver arbeta med att bygga relationer och 

grundläggande värderingar – samtidigt som de stimulerar och motiverar barns och elevers 

lärande, för att nå målen för utbildningen. 
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Lärarens förmåga att skapa relationer med barn och elever har stor inverkan på hur väl eleven 

lyckas i lärandet (Aspelin, 2013). Värdegrundsarbete hör nära samman med kunskapsmålen 

och bör därför vara en naturlig del i kunskapsmålen (Skolinspektionen, rapport 2012:9). 

Skolan ska arbeta för allas lika värde och rätten till en likvärdig och tillgänglig utbildning, 

som tar hänsyn till olika behov (FN:s konvention om barns rättigheter, artiklarna 7,9 och 24). 

Verksamheten ska ge stöd och stimulans så att alla barn och elever utvecklas så långt som 

möjligt. I samarbete med hemmen ska verksamheten främja barnens och elevernas allsidiga 

personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 

medborgare (SFS 2010:800 1 kap 4§). 

Barn och elever ska ges ledning och stimulans för att nå så långt som möjligt i sitt lärande 

(SFS 2010:800 3 kap 3§). Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag och ska ta hänsyn till 

elevers olika behov (SFS 2010:800 1 kap 3 §). När elever upplever svårigheter att nå målen 

med utbildningen ska verksamheten ge stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd 

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

Skolan ska enligt både diskrimineringslagen och skollagen arbeta målinriktat för att främja 

barns och elevers lika rättigheter och möjligheter och för att förebygga och förhindra 

trakasserier och kränkande behandling (Skolverkets allmänna råd för arbetet mot 

diskriminering och kränkande behandling, 2012). 

Barnkonventionen beskriver att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden utifrån 

sina egna förutsättningar. Därför måste utbildningen vara tillgänglig för barn och elever. Ett 

systematiskt arbete med att främja jämlikhet och likabehandling är en förutsättning för att 

verksamheten ska uppnå både värdegrundsuppdraget och kunskapsuppdraget. Tänk på att 

alla barn och elever har olika behov och ska bemötas utifrån detta. 

Delaktighet 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv blir tillhörigheten till ett socialt sammanhang centralt för 

elevers känsla av delaktighet. Delaktighet är en viktig rättighet, inte minst i relation till FN:s 

konvention om barnets rättigheter och skolans styrdokument (Skolverket, 2018). Alla barn har 

samma rätt till en lärmiljö där de kan vara delaktiga. Det betyder att alla elever ska ha 

möjligheter till lärande och utveckling genom undervisning, relationer och samspel med 

kamrater (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2016).  

Delaktighet och inflytande i undervisningen är viktigt för att elever ska må bra och nå målen i 

undervisningen (Skolverket, 2018). För att elever ska kunna vara delaktiga behöver 

lärmiljöerna vara engagerande, tillgängliga och präglas av gemenskap. Lärare behöver vara 

engagerade i att skapa gemenskap för alla elever (Skolinspektionen, 2018).  

Planeringen av undervisningen utgår från kursplanens centrala innehåll men för att eleverna 

ska få reellt inflytande över undervisningen behöver läraren samtidigt ge utrymme för 

elevernas intressen, erfarenheter och frågeställningar kring det aktuella arbetsområdet 

(Skolverket, 2011). När undervisningen erbjuder eleverna ett verkligt inflytande i 

klassrummet ökar elevernas ansvar för det egna lärandet genom att de engagerar sig i 

undervisningen i större utsträckning (Watkins, 2009).  

I skolinspektionens kvalitetsgranskning (Skolinspektionen, 2012) finns exempel på 

undervisning som stödjer elevdelaktighet och inflytande. Det handlar t ex. om konkretisering 

av undervisningsinnehåll med hjälp av vardagsnära exempel, undervisning som utgår från 

elevernas egna frågor och att eleverna får möjligheter att kontinuerligt synliggöra sina 

tankeprocesser och sitt lärande (Skolinspektionen, 2012).  
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När undervisningen utvärderas är det viktigt att elevernas erfarenheter och tankar finns med 

för att läraren ska kunna utforska och utveckla sin undervisning i förhållande till delaktighet 

och inflytande (Skolverket, 2018).  

Hälsa och lärande 

Flera studier visar att det finns ett tydligt samband mellan lärande och hälsa (Löwendahl 

Björkman, 2018). Elevers psykiska hälsa och skolprestationer hänger nära samman. Skolans 

uppdrag är att utforma en lärandemiljö som främjar både hälsa och lärande. Dessutom är det 

viktigt att skolan och elevhälsan fångar upp elever med ohälsa på ett tidigt stadium och sätter 

in relevanta åtgärder. På grundsärskolan ska en närvarande barn- och elevhälsa finnas för att 

stödja eleverna i deras utveckling. Skolans uppdrag är alltid att anpassa den pedagogiska 

verksamheten efter varje elevs behov. Elevhälsans uppdrag är att främst arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande och stötta elevens utveckling mot utbildningens mål. 

Sambandet mellan hälsa och lärande är i fokus och elevhälsan knyts närmare skolans uppdrag. 

Arbetet med elevhälsa ska vara en hög grad av samverkan mellan elevhälsans personal och 

övrig personal i skolan. I Kramfors kommun finns en central barn- och elevhälsoplan. 

Språk och kommunikation 

Språket har stor betydelse för kunskapsutvecklingen i skolans alla ämnen. Varje ämne har 

sina egna begrepp, tankemönster, genrer, textstrukturer och sätt att organisera språket. God 

språklig förmåga är nödvändigt för att ta till sig undervisningsunderhåll och för att delta i 

utvecklande socialt samspel (Sandgren, 2018). Språk är människans främsta redskap för att 

tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker 

känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är 

betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kultur, livsåskådning, 

generationer och språk möts). Språket genomsyrar alla ämnen. Undervisningen behöver 

därför stötta eleverna i att utveckla dessa kognitiva förmågor, men också synliggöra dem för 

eleverna (Skolverket, 2011). Språket är av största betydelse för såväl kunskapsutveckling som 

identitetsskapande (Gibbons, 2009). I en språkutvecklande och språkinriktad undervisning får 

elever möta språk och skriftspråk på många olika sätt. Språkutvecklande arbete innebär att 

språket används, utforskas och utvecklas utifrån elevernas erfarenheter och kunskaper). 

Meningsskapande och motivation 

Ur ett sociokulturellt perspektiv skapas motivation i meningsfulla aktiviteter tillsammans med 

andra (Vygotskij 1981, Säljö, 2000). Motivation kan ses som situationsbundet och relationellt 

(Ahl, 2004, Hugo, 2018). En av de enskilt viktigaste faktorerna för elevers motivation och 

lärande är relationen mellan lärare och elever (Aspelin, 2012). Lärarens bemötande av 

eleverna påverkar elevernas prestationer och motivation i skolarbetet (Håkansson & 

Sundberg, 2012). Lärarens förväntningar på eleven påverkar elevens bild av sig själv och 

dennes motivation att lära (Hattie, 2009). När eleverna upplever att de har tillitsfulla relationer 

med lärare och när de upplever sig välkomna, sedda, lyssnade på, bekräftade och förstådda 

ökar deras engagemang och motivation (Stigendal, 2004 Tangen, 2010). För att alla elever ska 

bli engagerande måste deras olikheter och deras olika sätt att engagera sig tas tillvara 

(Ainscov et. Al, 2006). När elever får vara med och utforma undervisningen och påverka 

beslut som rör deras lärande, skapas engagemang (Fredricks & Paris, 2004 ). Lärare i skolan 

behöver skapa möjlighet för varje elev att engagera sig genom att erbjuda en variation av 

möjligheter att ta till sig kunskap och visa kunskap (Ferguson, Hanreddy & Draxton, 2011). 
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Kroppen i lärandet 

Lärande sker på olika sätt för olika elever och skolan behöver erbjuda en variation av sätt att 

lära sig på (Bergmark & Alerby, 2008).  Kroppen har en central betydelse i lärandeprocesser. 

Elever lär sig med hjälp av hela kroppen inte bara med förnuftet (Bergmark & Berndtsson, 

2015) fysisk aktivitet under skoldagen påverkar olika kognitiva funktioner och 

skolprestationer på ett positivt sätt (Vetenskapsrådet, 2012). Flera studier visar ett tydligt 

positivt samband mellan fysisk träning och förbättrade skolprestationer (Skolverket, 2015).  

Enligt neurologisk forskning är fysisk aktivitet en av de viktigaste faktorerna som påverkar 

hjärnans plasticitet positivt (Hillman, Erickson & Kramer, 2008). Ett flexibelt tankesätt - 

growth mindset - påverkar också våra prestationer (Dweck, Carol, 2015). Lärandet är inte 

fastlåst utan det kan ändras genom ansträngning. Studier visar att elever motiveras av att 

känna till att hjärnan utvecklas och förändras positivt när vi anstränger oss, att det är som att 

träna och utveckla ”musklerna” i hjärnan (Löwendahl Björkman, 2018). 

 

 

Lärmiljö 

För att möta elevers olika förutsättningar och behov behöver vi skapa en tillgänglig lärmiljö. 

Lärmiljö är den plats och situation där eleverna har möjlighet att inhämta och utveckla 

kunskaper och värden (Skolinspektionen, 2016). Med lärmiljö avses således hela den miljö 

och de sammanhang som en person befinner sig i under exempelvis en skoldag ( SPSM, 

2017). Goda lärmiljöer karaktäriseras av kreativitet, stimulans, lärande, kompetens, trygghet, 

kontroll, samarbete, delaktighet, ansvar och inflytande (Nilholm, 2016). Avgörande för en 

god lärmiljö är vilka attityder barn möts av i skolan (SPSM, 2017). Två förutsättningar för en 

fungerande lärmiljö är ett varmt och tydligt ledarskap och en genomtänkt och konsekvent 

förverkligad värdegrund (Steinberg, 2014, Steinberg & Sourander, 2019). Ett relationellt 

perspektiv innebär att man ser elevers skolsvårigheter som något som uppstår i mötet med 

lärmiljön – och blir då en angelägenhet för hela skolan (Östlund, 2018). Elevernas lärande hör 

hemma i de sammanhang som de ingår i. På så vis kan inte lärandet betraktas som en process 

som sker inom eleverna utan i samspelet mellan lärare och elever, eller i samspelet mellan 

elever. Med ett sånt synsätt förflyttas lärandet från individen till de relationer och 

sammanhang som eleven är involverad i under sin skoldag. Därför är det viktigt att eleverna 

möter lärmiljöer där de kan vara delaktiga i en gemenskap som utvecklar deras relationer med 

både vuxna och kamrater (Aspelin & Persson, 2011). Lärarens förmåga att kunna möta och på 

ett mer övergripande plan anpassa lärmiljön efter alla elevers olikheter är en central 

kompetens (Håkansson & Sundberg, 2012). Lärarens erfarenheter och värderingar formar 

lärmiljön  ( Lewitt & Red, 2013). 
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Skolans dubbla uppdrag 
Läraren har huvudansvaret för att arbeta med tillgängliga och fungerande lärmiljöer, anpassa 

undervisningen för att möta både gruppen och individen. Samstämmighet bland personalen 

kring värdegrund, kunskapssyn och lärande är viktigt. Ett framgångsrikt arbete kring de olika 

lärmiljöerna betyder att personalen i skolan har en värdegrund och ett förhållningssätt som 

söker elevernas styrkor och potential. Skolan har både ett kunskapsuppdrag och ett uppdrag 

för att främja personlig utveckling. Gruppen måste må bra för att individen ska må bra och 

kunna lära sig till fullo samt tvärtom. Det handlar om relationer mellan människor och hur vi 

behandlar varandra. Arbete med värdegrunden är en ständigt pågående process som omfattar 

alla sammanhang i skolan (Ekström & Öqvist, 2007). Små saker – som att få någon som 

arbetar i skolrestaurangen att titta upp och le, att hålla upp dörren för tre personer på väg in i 

skolan, eller att få den som pratar minst att bli mer delaktig – är viktiga brickor i ett större 

sammanhang för att skapa en respektfull samarbetskultur på en skola. Beteendebaserad 

värdegrundsutveckling syftar till att både elever och vuxna på skolan förstår att det egna 

beteendet påverkar hur andra agerar. Detta har betydelse för såväl relationer som stämning i 

skolan, som studiero och resultat (Steinberg & Sourander, 2019). Medvetenhet om det egna 

ledarskapet i klassen eller gruppen och det egna agerandet påverkar elevernas följsamhet och 

förtroende för lärande. Följsamheten hos eleven påverkas även av meningsfullhet och kvalitet 

i undervisningen (Steinberg, 2014). 
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Elevhälsans roller och ansvarsfördelning 

I Grundsärskolan ska all personal medverka i arbetet med att skapa goda lärmiljöer för 

eleverna på skolenheten, ett arbete som ska bedrivas i samverkan med elever och 

vårdnadshavare.  

För att lyckas med våra målsättningar behöver vi tydliggöra våra olika roller och uppdrag i 

arbetet med att alla elever ska nå så långt som möjligt. För ett förtydligande av roller och 

ansvarsfördelning se grundsärskolans Plattform för styrning och ledning.  

Arbetsgång och rutiner Extra anpassningar och särskilt stöd 
Grundsärskolan har idag en tydlig arbetsgång för elever i behov av stödinsatser. Dessa rutiner 

ska följas då en elev riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Enskild 

lärare, och/eller arbetslag tar kontakt med de professioner i elevhälsan som de finner behov av 

stöd från (ex kurator, specialpedagog, skolsköterska, likabehandlingsteam, närvaroteam). 

 

1. Uppmärksamma elever i behov av stöd 

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, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den 

ordinarie undervisningen 

Skollagen 2010:880, 3 kap 5§ 

Så snart någon av skolans personal uppmärksammar att en elev befaras att inte nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås, ska mentor eller undervisande lärare snarast involvera 

elev och vårdnadshavare i planering och genomförande av extra anpassningar av den 

ordinarie undervisningen. 

 

2. Beslut om extra anpassning 

Då det uppmärksammats att en elev riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås 

dokumenterar lärare från genomförd undervisning och effekter av denna. Lärare analyserar 

vad som fungerar, var det fungerar och när? Vad var planerat? Vad genomfördes? Vad har 

hänt? Vad fungerade inte? Hur kan det förstås?  

Lärare planerar och beslutar om extra anpassning av undervisningen. Hur ska jag lägga 

upp undervisningen och anpassningen? Vad behöver jag förbereda material, lärmiljö mm?  

Lärare dokumenterar beslutet skriftligt i blanketten om extra anpassningar.  

Lärare ska kommunicera beslutet till mentor och informera övrig personal som eleven 

möter i sin undervisning (A-lagsplanering/pedagogtid fredagar/tisdagar) samt även till 

elevens vårdnadshavare.  

Originalet av blanketten sparas i elevens elevakt. En kopia sätts in i en pärm som ska 

finnas tillgänglig för all personal, ansvarig mentor.  

Blankett: Se Teams-Grundsärskolan-Filer-RUTINER-Elevhälsa-Extra anpassningar och 

särskilt stöd-Blanketter -Extra anpassningar 
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3. Genomförande och uppföljning 

Efter beslut om extra anpassning så bedriver all berörd personal sin undervisning utifrån 

beslut om extra anpassning.  

Uppföljning görs av undervisande lärare kontinuerligt för att stämma av i fall de extra 

anpassningarna är tillräckliga eller ifall ytterligare stödåtgärder behövs. 

Ifall undervisande lärare i samråd med arbetslaget bedömer att de extra anpassningarna inte 

är tillräckliga för att stödja eleven så ska undervisande lärare i samråd med mentor 

besluta om ytterligare anpassningar av undervisningen. 

Lärare och arbetslag lyfter eleven som ett ärende på pedagogmöte/arbetslagsmöte och 

diskuterar tillsammans alternativa anpassningar för att få eleven att lyckas som leder till ny 

planering, genomförande dokumentering och analys (se ovan).  Minst två varv med extra 

anpassningar.  

 

4. Anmälan rektor 

Ifall undervisande lärare och mentor bedömer att de extra anpassningar som har genomförts 

inte har varit tillräckliga för att eleven ska nå kunskapskraven, så ska en anmälan göras till 

rektor och EHT via Comvius!. Mentor ansvarar för att en skriftlig anmälan lämnas till, 

rektor/ EHT-teamet.   Anmälan ska ge ett tillräckligt underlag (tidigare insatser och åtgärder) 

för rektor och EHT-teamet för att kunna fatta beslut om ytterligare stödåtgärder. 

Lärare/specialpedagog kan föredra ärendet om så önskas.  

Vårdnadshavare måste godkänna att eleven/ärendet tas upp i EHT, mentor ansvarar för 

samtycke. 

Blankett: Anmälan rektor  

 

5. Stödbehov utreds 

”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 (§8, 3 kap).” 

Då en anmälan kommit till EHT-teamet görs en bedömning om hur elevens stödbehov ska 

utredas. Det behövs alltid en utredning, varför den kan bifogas med den skriftliga anmälan till 

EHT-teamet.  Utredningen genomförs i första hand av mentor med stöd ifrån övriga lärare och 

arbetslag. Utredningen ska innehålla två delar; 

1) en kartläggning av elevens situation på individ-, grupp- och skolnivå. En 

kartläggning bör färdigställas inom två veckor från det att beslut kommer från rektor. 

Utredningen genomförs i första hand av mentor med stöd ifrån övriga lärare och 

arbetslag. Om längre tid behövs bör detta framföras till rektor så snart som möjligt. För att 
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lärarna ska ges möjlighet till detta arbete kommer vissa tisdagar så långt det är möjligt 

att vara friställda till just detta arbete. 

Blankett: Se Teams-Grundsärskolan-Filer-RUTINER-Elevhälsa-Extra anpassningar och 

särskilt stöd-Blanketter  

Stödmaterial till kartläggning/utredning elev. Kartläggning/utredning elev, 

vårdnadshavares frågeformulär, elevens frågeformulär 

2) en bedömning om eleven anses vara i behov av särskilt stöd och vilket stödbehov eleven i 

sådana fall har, genomförs av specialpedagog i samråd med EHT. Bedömningen av 

utredningen ska vara genomförd inom 4 veckor. 

När samtliga delar är ifyllda ska även dessa sammanfattas för att sedan ligga till grund för 

eventuellt beslut om särskilt stöd. 

Övriga typer av utredningar som kan behövas är exempelvis psykosocial utredning 

(skolkurator), hälsosamtal (skolsköterska), närvaroutredning (mentor/närvaroteam) eller 

psykologisk utredning (skolpsykolog). 

Blankett: Se Teams-Grundsärskolan-Filer-RUTINER-Elevhälsa-Extra anpassningar och 

särskilt stöd-Blanketter 

 

6. Beslut om särskilt och upprättande av åtgärdsprogram 

Så snart elevens stödbehov är utrett så ansvarar rektor eller personal i EHT för att ett 

beslut fattas om ett åtgärdsprogram ska upprättas eller inte. 

Ifall beslutet innebär att åtgärdsprogram ska upprättas informeras mentor om detta av 

elevhälsans personal. Specialpedagog ska sedan i samarbete med övriga lärare i arbetslaget 

och mentor snarast upprätta ett åtgärdsprogram, senast 2 veckor efter att beslut fattats.   

Åtgärdsprogrammet ska alltid upprättas under medverkan av elev och vårdnadshavare. Ifall 

beslutet om åtgärdsprogram innebär anpassad studiegång eller särskild 

undervisningsgrupp, så får rektor inte överlåta detta beslut åt någon annan. 

Originalet av åtgärdsprogrammet läggs i elevens elevakt. Kopian sätts in i en pärm som ska 

finnas tillgänglig för all personal som är involverad i eleven. 

Mentor ansvarar för att informera övriga i personalen (förslagsvis A-lagstid/pedagogmöten). 

Specialpedagog spar en kopia. 

All personal ansvarar för att läsa, och följa de åtgärder som beskrivs i åtgärdsprogrammet 

(endast elevens behov ska stå i åtgärdsprogrammet) 

Att överklaga åtgärdsprogram 

Det ska tydligt framgå både muntligt och skriftligt att vårdnadshavare har rätten att 

överklaga ett åtgärdsprogram samt hur de går till väga för att göra detta, mentor ansvarar för 

detta. 

Blankett: Se Teams-Grundsärskolan-Filer-RUTINER-Elevhälsa-Extra anpassningar och 

särskilt stöd-Blanketter Beslut om särskilt stöd, Åtgärdsprogram 
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7 Uppföljning och utvärdering 

Mentor ska efter tre veckor följa upp åtgärdsprogrammet i arbetslaget samt med eleven. 

Elev och vårdnadshavare ska vara delaktiga i den processen. De mindre justeringar som 

eventuellt skrivits vid uppföljningen skrivs in i det nya dokumentet. Detta för att säkerställa 

att de vidtagna åtgärderna har avsedd effekt och att eleven utvecklas i riktning mot de 

nationella målen. 

2 gånger per termin ska åtgärdsprogrammet utvärderas av mentor. Elev och 

vårdnadshavare ska vara delaktiga i den processen. Ifall utvärderingen visar att åtgärderna 

inte har effekt så ska detta snarast anmälas till rektor, genom att en ny anmälan lämnas till 

EHT (se punkt 4 ovan). Rektor kan då besluta om ytterligare utredning alternativt om 

förändringar i åtgärdsprogrammet tillsammans med EHT. 

Mentor ansvarar för att uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram och extra 

anpassningar sker på förutbestämda tider. Dessa läggs ut i kalendariet.  

Blankett: Se Teams-Grundsärskolan-Filer-RUTINER-Elevhälsa-Extra anpassningar och 

särskilt stöd-Blanketter Åtgärdsprogram 

 

8 Avsluta Åtgärdsprogram 

Ifall åtgärderna har varit framgångsrika så kan rektor besluta om att avsluta 

åtgärdsprogrammet.  

Blankett: Se Teams-Grundsärskolan-Filer-RUTINER-Elevhälsa-Extra anpassningar och 

särskilt stöd-Blanketter Åtgärdsprogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sida 113 

 

 

 

Fortbildning och kontinuerligt arbete 

För att dessa material ska bli en naturlig del av skolarbetet behöver lärarna tid att sätta sig in i 

materialet och senare uppdatera sina kunskaper. Därför blir det extra viktigt i startskedet att 

samtliga lärare får tid att tillsammans i arbetslagen och på egen hand komma fram till ett 

arbetssätt som inkluderar dessa material i det dagliga arbetet. Som stöd i att hitta en 

fungerande lärmiljö och för att alla elever ska få den ledning och stimulans de har rätt till samt 

att lärarna ska få det stöd de har rätt till finns nedan stödmaterial att ta hjälp av vid egen och 

planering tillsammans med kollegor: 

https://sites.google.com/view/anpassningar-i-larmiljon/startsida 

http://app1.osteraker.se/tillgangliglarmiljo/index.html 

Tider kommer avsättas till detta arbete och då kommer lärarna ges möjlighet att försöka finna 

ut fungerande arbetsstrukturer.  

Arbetslagsledarna får i uppdrag att kontinuerligt lyfta arbetet med extra anpassningar och 

särskilt stöd på A-lagsmötena och pedagogmötena (tisdagar/fredagar) eller annan 

överenskommen tid. Specialpedagog finns som stöd i detta arbete vid behov.  

4 ggr/läsår gör lärare en uppföljning (SKA) och dokumenterar elevernas kunskaper och 

mående.  

Alla lärare på skolan ska få ett eget exemplar av Skolverkets stödmaterial: Stödinsatser i 

Utbildningen samt av de allmänna råden om Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 

åtgärdsprogram. Dessa ska användas för att säkerställa det likvärdiga arbetet kring elever i 

behov av stödinsatser. 

 

 
 

 

 

 

 

Dokumentation 

Alla steg ovan ska dokumenteras i Comvius och sparas i elevakten, mentor ansvarar. För 

varje steg så finns särskilda mallar eller blanketter som ska användas av alla berörda, finns på 

Teams-Rutiner-Elevhälsa. För vissa av stegen så finns även stödmaterial som lärarna eller 

arbetslaget kan använda. Mentor ansvarar också för att det i varje arbetslag finns en 

sammanställning över de stödinsatser som ges olika elever. 

Under utvecklingsarbete med vårt digitala dokumentationssystem förs både analog och digital 

dokumentation.  

https://sites.google.com/view/anpassningar-i-larmiljon/startsida
http://app1.osteraker.se/tillgangliglarmiljo/index.html
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Kontakt Elevhälsan 
Kajsa Forsgren, rektor  kajsa.forsgren@kramfors.se  0612-80 339 

Maria Fahlén, specialpedagog år 1-9 maria.fahlen@kramfors.se  0612-800 58 

Christine Nordquist, kurator år 1-6 christine.nordquist@kramfors.se  0612-804 09 

Ulrika Gerdin, kurator år 7-9  Ulrika.gerdin@kramfors.se   0612-804 48 

Malin Sonesson, skolsköterska år 1-6  malin.sonesson@kramfors.se  0612-80 405 

Anita Viberg, skolsköterska år 7-9 Anita.viberg@kramfors.se 0612- 80 438 

Camilla Öhresten, Syv år 1-9 camilla.ohresten@kramfors.se.  0612-692172 
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Kartläggning av situationen 

  

Nödvändiga åtgärder fastställs efter att följande punkter klarlagts: 

Vilka är de drabbade? 

- Barn 

- Personal 

Vad har hänt? 

- Olycka 

- Svår sjukdom 

- Självmord 

- Mord 

- Annan händelse 

Hur skedde det? 

- I skolan 

- Utanför skolan 

- Vilka var omständigheterna 

Vilken information har förmedlats? Hur är situationen nu? 

 

 

 

 

 

 

 

Viktiga telefonnummer 
 

Namn Roll Telenummer 

Kajsa Forsgren Rektor 0612-80 339  

Maria Fahlén Ställföreträdande rektor 0612-800 58  

Christine Nordquist Kurator 1-6 0612-804 09 

Malin Sonesson Skolsköterska 1-6 0612-80 405 

Ulrika Gerdin Kurator 7-9 0612-804 48 

Anita Viberg Skolsköterska 7-9 0612/80438 
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Susanne Sahlén  Administratör 0612-80408,  

Åsa Sjölander Skyddsombud 070-1906510 

   

   

   

   

   

Larmcentralen  112 

Akutmottagning Sollefteå 0620-19000 

Akutmottagning Sundsvall 060 – 18 10 00 

060 – 18 10 68 

Socialtjänsten  Mottagningsenheten 0612-802 06 

Vårdcentralen  0612-86042 

Sjukvårdsupplysning  1177 

Församling (präst m.m.) Esa Nylen Snaula 0612- 77 13 79 

 

 

 

Titel Namn Tel arb Tel bost 

Jourvaktmästare Krambo  020-32 73 27  

Fastighetsvaktmästare 

Kramforsskolan ”inne” 

Björn 77-84  

Fastighetsvaktmästare 

Kramforsskolan ”ute” 

   

Vaktmästare Ådalsskolan Erik Karlsson 070-190 41 89  

Köket, Chef  Johan Kullander 0612-808 55  

Köket, Kramforsskolan  0612-804 20  

Centralköket    0612-80213  

    

Taxi Ånge  0612-439 00  

Taxisamordnare   Jenny Lundqvist 0612- 800 84  

    

 

Om krisgruppen anser det nödvändigt tar rektor kontakt med ansvarig för POSOM-

gruppen, (socialchef)  
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Beredskapsplan 

 

Vem ansvarar för att? 

- Skaffa information 

- Samla kontakta/informera personalen (Inte glömma eht) 

- Organisera åtgärderna 

- Underrätta om dödsfall 

- Informera/ta hand om massmedia 

Hur ska eleverna informeras? 

- Klassvis eller tillsammans 

- Behövs det assistans från extern stödpersonal 

Hur ska vårdnadshavare underrättas? 

- Möte med vårdnadshavare 

- Skriftlig information 

Vilken typ av åtgärder krävs? 

- Klassrumssamtal 

- Ritualer i klassrummet 

- Jordfästning 

- Andra symboliska uttrycksformer 

- Uppföljning i grupp 

- Individuell uppföljning 

- BUP eller annan extern mottagning 

- Kontakt med hemmet 

Hur bör aktiviteterna prioriteras? 

- Vad är väsentligt 

- I vilken ordning bör aktiviteterna genomföras 
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Elev avlider hastigt eller blir svårt skadad under skoltid  
(Akut sjukdom, astmaanfall, olyckshändelse, självmord, mord) 

 

Omedelbar aktivitetsplan 
1. Medicinsk första hjälp 

- Första hjälp av lärare/annan personal vid skolan 

 

2. Ambulans och polis tillkallas. Rektor och krisgrupp underrättas. Lärare stannar 

hos barnet. 

 

3. Rektor samlar krisgrupp och utvald nyckelpersonal. 

 

4. Krisgrupp underrättar:  

 

Familjen: 

- Om olyckan (vid dödsfall krävs tillstånd av polisen) 

- Om skolans vidare åtgärder 

 

Klassen och andra elever (med assistans av läraren) 

- Om olyckan/dödfallet (förmedling av dödsbud, se Appendix D) 

- Om skolans vidare åtgärder 

- Om klassrumssamtal påföljande dag 

- Om jordfästning 

- Om besök på sjukhus (vid olycksfall utan dödlig utgång) 

 

Övriga lärare/personal/elevhälsa 

- Om fakta kring händelsen 

- Om vilka stödåtgärder som satts in 

- Om planer för vidare åtgärder 

- Om hantering av massmedia 

 

Expeditionspersonalen 

 

5. Krisgruppen gör en bedömning av: 

- Händelsens omedelbara effekter på elever, personal och övriga 

- Vilka elever som är i behov av särskild uppföljning och hjälp 

- Behov av hjälp utifrån 

 

6. Plan för återstoden av dagen: 

- Stöd i klassrummet 

- Skriftlig information utformas/mångfaldigas, dels som komplement till den muntliga 

informationen som tidigare förmedlats till eleverna, dels för att informera 

vårdnadshavare. 
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7. Stöd till berörda lärare (ett första samtal om det som hänt) 

 

8. Om massmedia kommer till platsen skyddas elevens klasskamrater, eventuellt 

också familj och lärare. 

 

9. Bestäm ett möte med skolans personal för att diskutera planerna för påföljande 

dag. Alla berörda lärare i berörda klasser deltar i mötet.  

 

10. Om eleven tillhör en klubb, organisation eller liknande:  

- Kontakta laget eller klubben för samordning av uppföljningen 

- Inställ inte träningspass eller andra aktiviteter, men markera med en 

minnesstund/minnesord 

- Ha ett samtal med elevens närmaste vänner (se Appendix E) 

 

 

Uppföljning under de närmaste dagarna 
 

1. Inled påföljande dag med en utvärdering av den föregående och gå igenom planerna 

för dagen. 

 

2. Anordna klassrumssamtal för att gå igenom det inträffade (se Appendix E) 

 

3. Anordna gruppsammankomster för särskilt berörda barn. 

 

4. Vid olycksfall utan dödlig utgång: låt klassen besöka sjukhuset. 

 

5. Håll ett personalmöte vid dagens slut: 

- Förmedla aktuell information och redogör för den vidare planeringen 

- Hjälp lärarna att uttrycka sina egna tankar och reaktioner 

- Informera om möjlighet att följa upp det som hänt 

- Informera eht. 

 

6. Kontakta familjen för att uttrycka skolans medkänsla och erbjuda stöd: 

- Rektor eller nyckelperson besöker familjen 

 

7. Genomför ritualer i klassrummet eller med hela skolan samlad (se Appendix A) 

 

8. Hjälp syskon och nära vänner återgå till normala rutiner 

 

9. Låt lärare besöka eventuella syskon i hemmet: 

- Diskutera återkomsten till skolan och diskutera sådant som barnen oroar sig särskilt 

för 

- Diskutera kontakten mellan klass/skola och föräldrar 
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- Vid olycksfall utan dödlig utgång: planera elevens återkomst till skola, diskutera hur 

kontakten mellan elev och skola kan upprätthållas under sjukhusvistelse och 

konvalescenstid. 

 

10. Låt eleverna delta i jordfästningen med lärare och/eller vårdnadshavare (se Appendix  

B) 

 

11. I de fall syskon eller nära vänner får problem i skolan: överväg att reducera 

skolarbetets omfattning och erbjud barnen extra hjälp. 

 

12. Se till att lärarna inhämtar sådan information som säkrar att elever med särskilda 

behov får den hjälp de behöver (t.ex. den döde elevens nära vänner, barn som tidigare 

upplevt traumatiska förluster, barn med speciell känslighet, barn som känner ansvar 

för det som inträffade, samt barn som uppvisar påfallande starka reaktioner). För 

bedömning av självmordsrisk, se Appendix F 

 

13. Låt klassen skriva brev eller rita teckningar till den döda elevens syskon eller 

vårdnadshavare. 

 

14. För särskilt drabbade elever bör kraven på ämnesprestationer anpassas till deras 

nedsatta koncentrationsförmåga.  

 

Organisatoriska synpunkter 

- Kontakta familjen eller berörd präst för att resonera om hur skolan bör förhålla sig vid 

jordfästningen 

- Planera hur skola/lärare kan hjälpa eleverna att förbereda sig för att eventuellt se den 

döde. (Följ riktlinjer i Appendix B) 

- Planera expressiva ritualer i samband med jordfästningen (Se appendix A) 

- Håll informationen tillgänglig för andra berörda skolor i grannskapet (t.ex. där syskon 

går, skolor dit elever ska gå vidare) 

- Klassföreståndaren upprätthåller kontakten och stöttar den. 

- Låt skolbänk och andra föremål som påminner om den döde bli kvar i klassrummet till 

skolårets slut. 

- Låt klasskamrater besöka graven. 

 

 

Långtidsuppföljning 
- Bedöm om någon av eleverna är i behov av långsiktig hjälp. 

- Markera speciella märkesdagar som den döda elevens födelsedag och årsdagen för 

dödsfallet. Se till att vederbörandes namn blir nämnt vid varje högtidsdag under det 

första året efter hans eller hennes död (jul, påsk, skolavslutning etc.) 

- Låt kamraterna hjälpa till att bära ut den döda elevens skolbänk ur klassrummet. 
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Dödsfall eller svårt tillbud inträffar utanför skolan  
(sjukdom, olyckshändelse, självmord, mord) 

Omedelbar aktivitetsplan 
 

1. Skapa rutiner som säkrar att skolans ledning informeras av ortens polis, sjukhus eller 

andra instanser när en sådan olycka inträffar. 

 

2. Under skolresor förses medföljande lärare med en aktuell adresslista över samtliga 

elever. Skolans övriga lärare ska känna till var kopior av dessa listor förvaras.  

 

3. Skolledningen kontrollerar uppgifterna om dödsfallet innan dessa förmedlas till lärare 

och elever. Ledning samlar in så många fakta som möjligt om händelsen från 

vårdnadshavare och andra inblandade (polis, brandförsvar, sjukhus etc.) Den 

information som förmedlas bör innehålla: 

- När, var, och hur skedde dödsfallet 

- Var andra elever närvarande 

- Var finns den döde nu 

 

4. Skolledning ansvarar för information till: 

- Lärare/övrig personal/elevhälsa 

- Klassen och andra elever (med assistans av lärare) 

 

5. Plan för återstoden av dagen verkställs: 

- Stöd i klassrummet 

 

6. Om massmedia tar kontakt, skydda elevens närmaste anhöriga, klasskamrater och 

lärare. 

 

7. Håll ett möte för att planera de närmaste dagarnas aktiviteter. Alla lärare i berörda 

klasser ska delta.  

 

Uppföljning under de närmaste dagarna 
 

1. Inled påföljande dag med en utvärdering av den föregående och gå igenom planerna 

för dagen. 

 

2. Anordna klassrumssamtal för att gå igenom det inträffade (se Appendix E) 

 

3. Anordna gruppsammankomster för särskilt berörda barn. 

 

4. Vid olycksfall utan dödlig utgång: låt klassen besöka sjukhuset. 

 

5. Håll ett personalmöte vid dagens slut: 
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- Förmedla aktuell information och redogör för den vidare planeringen 

- Hjälp lärarna att uttrycka sina egna tankar och reaktioner 

- Informera om möjlighet att följa upp det som hänt 

- Informera eht 

 

6. Kontakta familjen för att uttrycka skolans medkänsla och erbjuda stöd: 

- Rektor eller nyckelperson besöker familjen 

 

7. Genomför ritualer i klassrummet eller med hela skolan samlad (se Appendix A) 

 

8. Hjälp syskon och nära vänner återgå till normala rutiner 

 

9. Låt lärare besöka eventuella syskon i hemmet: 

- Diskutera återkomsten till skolan och diskutera sådant som barnen oroar sig särskilt 

för 

- Diskutera kontakten mellan klass/skola och föräldrar 

- Vid olycksfall utan dödlig utgång: planera elevens återkomst till skola, diskutera hur 

kontakten mellan elev och skola kan upprätthållas under sjukhusvistelse och 

konvalescenstid. 

 

10. Låt eleverna delta i jordfästningen med lärare och/eller vårdnadshavare (se Appendix 

B) 

 

11. I de fall syskon eller nära vänner får problem i skolan: överväg att reducera 

skolarbetets omfattning och erbjud barnen extra hjälp. 

 

12. Se till att lärarna inhämtar sådan information som säkrar att elever med särskilda 

behov får den hjälp de behöver (t.ex. den döde elevens nära vänner, barn som tidigare 

upplevt traumatiska förluster, barn med speciell känslighet, barn som känner ansvar 

för det som inträffade, samt barn som uppvisar påfallande starka reaktioner). För 

bedömning av självmordsrisk, (se Appendix  F) 

 

13. Låt klassen skriva brev eller rita teckningar till den döda elevens syskon eller 

vårdnadshavare. 

 

14. För särskilt drabbade elever bör kraven på ämnesprestationer anpassas till deras 

nedsatta koncentrationsförmåga.  

Organisatoriska synpunkter 

- Kontakta familjen eller berörd präst för att resonera om hur skolan bör förhålla sig vid 

jordfästningen 

- Planera hur skola/lärare kan hjälpa eleverna att förbereda sig för att eventuellt se den 

döde. (Följ riktlinjer i Appendix B) 

- Planera expressiva ritualer i samband med jordfästningen (Se appendix A) 
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- Håll informationen tillgänglig för andra berörda skolor i grannskapet (t.ex. där syskon 

går, skolor dit elever ska gå vidare) 

- Klassföreståndaren upprätthåller kontakten och stöttar den. 

- Låt skolbänk och andra föremål som påminner om den döde bli kvar i klassrummet till 

skolårets slut. 

- Låt klasskamrater besöka graven.  

Särskilda omständigheter vid självmord (Se Appendix F) 

 

Elevs förälder eller syskon avlider 
 

1. När ett dödsfall inträffar i en elevs familj bör rektor eller klassföreståndare underrättas. 

Om dödsfallet inträffar medan barnet är i skolan bör någon familjemedlem, helst en av 

föräldrarna, komma till skolan och underrätta barnet personligen. I de fall där 

dödsbudet måste förmedlas av lärare bör man följa de anvisningar som ges i Appendix 

D. 

 

2. Innan elevens kamrater meddelas, bör klassföreståndaren tala med sörjande barnet för 

att undersöka vilka uppgifter som får lämnas ut till klassen samt hur dessa bör 

presenteras. Somliga elever vill vara närvarande när klassen informeras, andra föredrar 

att inte delta. Det underlättar om de övriga eleverna vet hur deras sörjande kamrat 

önskar att de ska förhålla sig till det som hänt (t.ex. om de ska ta initiativ till samtal 

eller om den berörda eleven själv bestämmer när han eller hon vill prata om 

händelsen). Diskutera sorg och sorgereaktioner med klassen, men försäkra dig först 

om att den berörda eleven är beredd på detta. 

 

3. Det har stort symbolvärde att en representant för skolan, helst klassföreståndaren, 

närvarar vid jordfästningen. Läraren kan också uppmuntre den drabbade elevens 

närmsta vänner att vara med på begravningen.  

 

4. Vid en förälders död måste lärarna acceptera och visa förståelse för att berörda elevens 

arbetskapacitet sätts ner under längre tid. Det sörjande barnet kan därför behöva 

särskild hjälp senare, när koncentrationsförmågan stabiliserar sig på en mer normal 

nivå. 

 

5. Låt eleven själv bestämma hur mycket han eller hon vill tala om det som hänt. Låt 

barnet veta att du finns där och är beredd att lyssna om han eller hon behöver någon att 

tala med. 
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Lärares död 
Vid plötsligt dödsfall bland lärarna kan man i stort följa instruktionerna som givits för 

händelserna 1A & 1B.  Komplettera med följande punkter: 

 

 Om dödsfallet inträffar plötsligt och oväntat bör ett möte sammankallas, där lärare och 

övrig personal får möjlighet att tala ut om det som hänt (psykologisk debriefing) 

 

 Anordna ett klassrumssamtal för att hjälpa de närmast berörda klasserna- använd 

ritualer för att ge eleverna möjlighet att uttrycka sina reaktioner. 

 

 Låt barnen delta i jordfästningen med vuxna. 

 

 Försök att så snabbt som möjligt återföra klassen till normala rutiner. Rekrytera 

omedelbart en ny lärare. Informera efterträdaren ingående om elevernas reaktioner och 

om vilka elever som regerat starkast. 

 

 Förbered barnen på den nya läraren så att han/hon inte stöts bort av klassen.  
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Större olyckor eller katastrofer 
Utöver anvisningarna i Appendix A-F kan planen för händelserna 1A, 1B & 2 användas. Som 

komplement till dessa rekommenderas följande: 

 

1. Sammankalla skolans krisgrupp 

 

2. Upprätta kontakt med andra som kan stödja och hjälpa efter behov 
(elevhälsa,skolpsykolog, BUP, präst, socialtjänst) 

- Etablera en ledningsgrupp och utse ledare som får övergripande ansvar för att 

samordna uppföljning inom skolan. Gruppen ska rapportera till och få sitt mandat 

bekräftat av krisgruppen. 

 

3. Mobilisera personal som: 

- Låter polis eller annan räddningspersonal informera föräldrarna 

- Tar hand om telefonerna dvs. 

 Bemannar telefonlinjer (anskaffa vid behov extra linjer)för att 

besvara förfrågningar utifrån 

 Utformar en blankett för registrering av samtalen 

 Stöttar personalen och låter dem få täta pauser i denna påfrestande 

uppgift 

 Vid telefonbesked till föräldrar- notera noggrant vem som 

kontaktats för att undvika dubbelinformation samt att gardera att 

alla blir underrättade. 

 

- Förbereder att ta emot föräldrar som kommer till skolan 

- Hjälper att återförena barnen med sina föräldrar 

- Inrättar centrum för krisrådgivning 

- Sänder ut delar av krisgruppen till katastrofplatsen för att stötta överlevande 

och/eller sörjande, under förutsättning att polis eller räddningsledning anser detta 

lämpligt 

 

4. Utse en person att hålla kontakt med massmedia (rektor, kurator). Denne ska: 

- Ta hand om förfrågningar från media 

- Hålla presskonferenser på fasta tider 

- Informera skolans personal om vad som förmedlats till media. 

 

Det första pressmedelandet bör innehålla: 

- Fakta 

- Hur skolan hanterar olyckan 

- Information tillpersoner i närmiljön om vad de kan göra 

- Betonandet av att händelsen skakat om hela skolan, men att lärarna tillsammans 

ska hjälpa eleverna på bästa möjliga sätt, så att man ska kunna återgå till normala 

rutiner. 
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5. Se till att skriftligt material finns tillgängligt. Detta kan bestå av: 

- Målarböcker för de mindre barnen 

- Information till barn och ungdomar om normala stressreaktioner och 

bemästringsmetoder 

- Information till föräldrar om barns reaktioner och vad de vuxna kan göra för att 

hjälpa barnen 

- Handböcker för lärare och psykiatrisk/psykologisk vårdpersonal. Till stöd för 

hantering av situationen 

 

6. Om en katastrof inträffar i eller i närheten av skolan, är det viktigt att tillämpa 

följande riktlinjer: 

- Mobilisera extra stöd till elever och personal 

- Informera föräldrarna snabbast möjligt 

- Återförena barn och föräldrar 

- Skolans personal kan också drabbas av starka reaktioner. Mobilisera därför hjälp 

utifrån för att stötta dem, så att personalen får möjlighet att samtala om intryck och 

reaktioner 

- Håll skolan underrättad om tillståndet för barn som skadats 

- Låt eleverna medverka aktivt i stödet till de barn som skadats genom sjukbesök, 

brevskrivning, teckningar etc.  

- Gör skolan till en plats där eleverna känner att de kan uttrycka sina tankar och känslor, 

men se samtidigt till att rutiner och struktur upprätthålls under krisperioden 

 

 

Under de följande dagarna 
 

 Fortsatt rådgivning till: 

- Individuella grupper 

- Grupper av elever 

- Föräldrar 

- Personal 

 

 Håll skriftlig information tillgänglig, glöm inte eht. 

 

 Förbered deltagande i minnesstund och andra ritualer (se Appendix A & B) och stötta 

barn och vuxna under dessa stunder. 

 

 Följ upp elever och personal för att garantera att de som behöver får särskild hjälp. 

 

 Genomför aktiviteter som kan stimulera eleverna att ge uttryck för sina upplevelser av 

katastrofen (konstnärlig verksamhet och andra uttrycksmöjligheter) 

 

 Anordna föräldramöten där föräldrarna: 

- Får aktuell fakta om händelsen 

- informeras om vad som görs i skolan 
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- får tala om sina reaktioner 

- informeras om vanliga reaktioner 

- får tala om sina egna reaktioner 

- informeras om vad de kan göra för att hjälpa 

- upplyses om vart de kan vända sig om de är oroliga för sitt barn 

 

 

Långtidsuppföljning 
 

 Elevernas ämnesprestationer utvärderas och stödundervisning sätts in vid behov 

 

 Planera ingående eventuella skadade elevers återkomst till skolan: 

- ge stöd under återanpassningstiden 

- ge stödundervisning för att eleven ska nå upp till samma nivå som innan 

olyckan 

 

 Se till att professionell hjälp utifrån finns tillgänglig för elever med långvariga 

katastrofreaktioner. 

 

 Fastställ klara rutiner för remittering av elever som behöver ytterligare stöd och hjälp 

 

 Markera årsdagen av olyckan. 

 

 Stötta eleverna om rättsliga efterspel eller tidningsskriverier väcker upp minnen och 

skapar upprördhet. 

 

 När känsliga ämnen (förlust av nära anhörig, sorg, skuld etc,) och uppmärksamma 

upplevelser berörs i undervisningen, var noga med att hantera dem på ett varsamt sätt. 
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Stöd till skolans egen personal 
 

 Förberedelser på egna reaktioner i samband med krishantering 

 

 Vid mera omfattande händelser: 

- Utse någon som ansvarar för stödet till den egna personalen 

- ”undervisning” i metoder för stressbemästring och stresskontroll 

 

 Psykologisk debriefing av delar eller hela kollegiet 

 

 Kollegialt stöd och familjestöd: 

- någon som lyssnar och tar emot 

- någon att diskutera det fortsatta arbetet med 

- någon som tröstar och stöttar 

- någon att diskutera problemuppföljning med 

 

 Möjlighet till individuell uppföljning 
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Krisgruppens uppgift 
Krisgruppens uppgift är att snabbt kunna organisera sig och fungera rationellt i händelse av 

svåra olyckor eller kriser på skolan eller på fritiden då personal eller elever på skolan blivit 

inblandade.  

Krisgruppens uppgift är att samla in och lämna riktig information samt stödja personal och 

elever eller se till att de får stöd av kompetent personal.  

Krisgruppen ska ha minst ett möte i början av varje ny termin. 

 

Arbetslagsledarna ansvarar för att krispärmar tas med ut vid utrymning av skolan. Varje 

arbetslag ska ha en krispärm. Arbetslagsledarna ansvarar att kontaktuppgifterna med 

elevernas anhöriga uppdateras kontinuerligt och senaste versonen finns i Krispärmen.   

 

Krispärmens innehåll: 

 Telefonnummer till elevers anhöriga 

 Telefonnummer till personalens anhöriga 

 Kris- och Beredskapsplan  

 Plan för hot och våld 

 

Rektor är alltid ytterst ansvarig. 
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      Bilaga 7 

Screeningplan i matematik  

Det är viktigt att kartläggning och screening är en del av grundsärskolans arbete. Det finns 

tydliga riktlinjer för vad som ska kartläggas i grundsärskolan.  Enligt modellen kommer 

följande material användas genom skolgången från Åk 1 – Åk 9: 

Screeningarna bör ligga tidigt på terminen för att ge vägledning om hur undervisningen ska 

bedrivas. De kan med fördel göras om för att synliggöra progression. 

 

https://www.skolverket.se/undervisning/grundsarskolan/bedomning-i-

grundsarskolan/bedomningsstod-i-amnen-i-grundsarskola/bedomningsstod-matematik-

grundsarskola 

  

Årskurs Screening/Kartläggning Komplement 

1 Ht – Obl. Bedömningsstöd 

skolverket Gilla matematik 1-6  

Innan utvecklingssamtal (v44) 

Vt. – Obl. Bedömningsstöd 

skolverket Gilla matematik 1-6 

Innan utvecklingssamtal (v.10)  

 

IUP-hjälp i inriktning 

träningsskola 

Mina mål grundsärskolan (ämnen) 

Mina mål i grundsärskolan 

(ämnesområden) 

2 Ht – Bedömningsstöd skolverket 

Gilla matematik 1-6  

Innan utvecklingssamtal (v44) 

 

Vt. – Bedömningsstöd skolverket 

Gilla matematik 1-6 

Innan utvecklingssamtal (v.10) 

 

IUP-hjälp i inriktning 

träningsskola 

Mina mål grundsärskolan (ämnen) 

Mina mål i grundsärskolan 

(ämnesområden) 

3 Ht – Bedömningsstöd skolverket 

Gilla matematik 1-6  

Innan utvecklingssamtal (v44) 

 

Vt. – Bedömningsstöd skolverket 

Gilla matematik 1-6 

Innan utvecklingssamtal (v.10) 

 

IUP-hjälp i inriktning 

träningsskola 

Mina mål grundsärskolan (ämnen) 

Mina mål i grundsärskolan 

(ämnesområden) 

 

4 Ht – Bedömningsstöd skolverket 

Gilla matematik 1-6  

Innan utvecklingssamtal (v44) 

 

Vt. – Bedömningsstöd skolverket 

Gilla matematik 1-6 

Innan utvecklingssamtal (v.10) 

 

IUP-hjälp i inriktning 

träningsskola 

Mina mål grundsärskolan (ämnen) 

Mina mål i grundsärskolan 

(ämnesområden) 

 

https://www.skolverket.se/undervisning/grundsarskolan/bedomning-i-grundsarskolan/bedomningsstod-i-amnen-i-grundsarskola/bedomningsstod-matematik-grundsarskola
https://www.skolverket.se/undervisning/grundsarskolan/bedomning-i-grundsarskolan/bedomningsstod-i-amnen-i-grundsarskola/bedomningsstod-matematik-grundsarskola
https://www.skolverket.se/undervisning/grundsarskolan/bedomning-i-grundsarskolan/bedomningsstod-i-amnen-i-grundsarskola/bedomningsstod-matematik-grundsarskola
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5 Ht – Bedömningsstöd skolverket 

Gilla matematik 1-6  

Innan utvecklingssamtal (v44) 

 

Vt. – Bedömningsstöd skolverket 

Gilla matematik 1-6 

Innan utvecklingssamtal (v.10) 

IUP-hjälp i inriktning 

träningsskola 

Mina mål grundsärskolan (ämnen) 

Mina mål i grundsärskolan 

(ämnesområden) 

 

6 Ht – Bedömningsstöd skolverket 

Gilla matematik 1-6  

Innan utvecklingssamtal (v44) 

 

Vt. – Bedömningsstöd skolverket 

Gilla matematik 1-6 

Innan utvecklingssamtal (v.10) 

 

IUP-hjälp i inriktning 

träningsskola 

Mina mål grundsärskolan (ämnen) 

Mina mål i grundsärskolan 

(ämnesområden) 

 

7 Ht – Bedömningsstöd skolverket 

Gilla matematik 7-9  

Innan utvecklingssamtal (v44) 

 

Vt. – Bedömningsstöd skolverket 

Gilla matematik 7-9 

Innan utvecklingssamtal (v.10) 

 

IUP-hjälp i inriktning 

träningsskola 

Mina mål grundsärskolan (ämnen) 

Mina mål i grundsärskolan 

(ämnesområden) 

 

8 Ht – Bedömningsstöd skolverket 

Gilla matematik 7-9  

Innan utvecklingssamtal (v44) 

 

Vt. – Bedömningsstöd skolverket 

Gilla matematik 7-9 

Innan utvecklingssamtal (v.10) 

 

IUP-hjälp i inriktning 

träningsskola 

Mina mål grundsärskolan (ämnen) 

Mina mål i grundsärskolan 

(ämnesområden) 

 

9 Ht – Bedömningsstöd skolverket 

Gilla matematik 7-9  

Innan utvecklingssamtal (v44) 

 

Vt. – Bedömningsstöd skolverket 

Gilla matematik 7-9 

Innan utvecklingssamtal (v.10) 

 

IUP-hjälp i inriktning 

träningsskola 

Mina mål grundsärskolan (ämnen) 

Mina mål i grundsärskolan 

(ämnesområden) 
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Screeningplan Svenska 

Screeningarna bör ligga tidigt på terminen för att ge vägledning om hur undervisningen ska 

bedrivas. De kan med fördel göras om för att synliggöra progression. 

 

https://www.skolverket.se/undervisning/grundsarskolan/bedomning-i-

grundsarskolan/bedomningsstod-i-amnen-i-grundsarskola/bedomningsstod-svenska-svenska-

som-andrasprak-grundsarskola 

 

Årskurs Screening/Kartläggning Komplement 

1 Ht. Obl. Bedömningsstöd 

skolverket i läs- och 

skrivutveckling årskurs 1. 

Innan utvecklingssamtal (v44) 

 

 

Vt. Obl. Bedömningsstöd 

skolverket i läs- och 

skrivutveckling årskurs 1. 

Innan utvecklingssamtal (v.10) 

 

 

Legilexi- tre tillfällen 

under läsåret. Höst, vinter 

och vår   

Bedömningsstöd skolverket 

Gilla läsa och skriva 1-6 

 

IUP-hjälp i inriktning 

träningsskola 

 

Mina mål i grundsärskolan 

(ämnen) 

 

Mina mål i grundsärskolan 

(Ämnesområden) 

2 Ht. Bedömningsstöd 

skolverket Gilla läsa och 

skriva 1-6 

Innan utvecklingssamtal (v44) 

 

Vt. Bedömningsstöd 

skolverket Gilla läsa och 

skriva 1-6 

Innan utvecklingssamtal (v.10) 

 

 

Legilexi – tre tillfällen under 

läsåret. Höst, vinter och vår 

IUP-hjälp i inriktning 

träningsskola 

 

Mina mål i grundsärskolan 

(ämnen) 

 

Mina mål i grundsärskolan 

(Ämnesområden) 

3 Ht. Bedömningsstöd 

skolverket Gilla läsa och 

skriva 1-6 

Innan utvecklingssamtal (v44) 

IUP-hjälp i inriktning 

träningsskola 

 

https://www.skolverket.se/undervisning/grundsarskolan/bedomning-i-grundsarskolan/bedomningsstod-i-amnen-i-grundsarskola/bedomningsstod-svenska-svenska-som-andrasprak-grundsarskola
https://www.skolverket.se/undervisning/grundsarskolan/bedomning-i-grundsarskolan/bedomningsstod-i-amnen-i-grundsarskola/bedomningsstod-svenska-svenska-som-andrasprak-grundsarskola
https://www.skolverket.se/undervisning/grundsarskolan/bedomning-i-grundsarskolan/bedomningsstod-i-amnen-i-grundsarskola/bedomningsstod-svenska-svenska-som-andrasprak-grundsarskola
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Vt. Bedömningsstöd 

skolverket Gilla läsa och 

skriva 1-6 

Innan utvecklingssamtal (v.10) 

 

 

Legilexi – tre tillfällen under 

läsåret. Höst, vinter och vår 

 

 

 

Mina mål i grundsärskolan 

(ämnen) 

 

Mina mål i grundsärskolan 

(Ämnesområden) 

 

 

4 Ht. Bedömningsstöd 

skolverket Gilla läsa och 

skriva 1-6 

Innan utvecklingssamtal (v44) 

 

Vt. Bedömningsstöd 

skolverket Gilla läsa och 

skriva 1-6 

Innan utvecklingssamtal (v.10) 

 

 

IUP-hjälp i inriktning 

träningsskola 

 

Mina mål i grundsärskolan 

(ämnen) 

 

Mina mål i grundsärskolan 

(Ämnesområden) 

 

Legilexi  

5 Ht. Bedömningsstöd 

skolverket Gilla läsa och 

skriva 1-6 

Innan utvecklingssamtal (v44) 

 

Vt. Bedömningsstöd 

skolverket Gilla läsa och 

skriva 1-6 

Innan utvecklingssamtal (v.10) 

 

 

IUP-hjälp i inriktning 

träningsskola 

 

Mina mål i grundsärskolan 

(ämnen) 

 

Mina mål i grundsärskolan 

(Ämnesområden) 

 

Legilexi  

6 Ht. Bedömningsstöd 

skolverket Gilla läsa och 

skriva 1-6 

Innan utvecklingssamtal (v44) 

 

IUP-hjälp i inriktning 

träningsskola 

 

Mina mål i grundsärskolan 

(ämnen) 
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Vt. Bedömningsstöd 

skolverket Gilla läsa och 

skriva 1-6 

Innan utvecklingssamtal (v.10) 

 

 

Mina mål i grundsärskolan 

(Ämnesområden) 

 

Legilexi  

7 Ht. Bedömningsstödet Gilla 

Läsa och skriva 7-9 

Innan utvecklingssamtal (v44) 

 

Vt. Bedömningsstödet Gilla 

Läsa och skriva 7-9 

Innan utvecklingssamtal (v.10) 

 

 

 

IUP-hjälp i inriktning 

träningsskola 

 

Mina mål i grundsärskolan 

(ämnen) 

 

Mina mål i grundsärskolan 

(Ämnesområden) 

 

Legilexi  

8 Ht. Bedömningsstödet Gilla 

Läsa och skriva 7-9 

Innan utvecklingssamtal (v44) 

 

Vt. Bedömningsstödet Gilla 

Läsa och skriva 7-9 

Innan utvecklingssamtal (v.10) 

 

 

 

IUP-hjälp i inriktning 

träningsskola 

 

Mina mål i grundsärskolan 

(ämnen) 

 

Mina mål i grundsärskolan 

(Ämnesområden) 

 

Legilexi  

9 Ht. Bedömningsstödet Gilla 

Läsa och skriva 7-9 

Innan utvecklingssamtal (v44) 

 

Vt. Bedömningsstödet Gilla 

Läsa och skriva 7-9 

Innan utvecklingssamtal (v.10) 

 

 

 

IUP-hjälp i inriktning 

träningsskola 

 

Mina mål i grundsärskolan 

(ämnen) 

 

Mina mål i grundsärskolan 

(Ämnesområden) 

 

Legilexi  
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GRUNDSÄRSKOLANS 
FÖREBYGGANDE ARBETE 

INOM ALKOHOL, 
NARKOTIKA, DOPNING 

OCH TOBAK 
HANDLINGSPLAN VID 

MISSTANKE OM 
ANVÄNDING AV ANDT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sida 139 

 

 

 

 

Syfte 
Grundsärskolans och samhällets uppfattning är att användning av tobak, alkohol, 

dopningspreparat och narkotika skall synliggöras och motverkas. Först och främst för att den 

enskilda eleven skall utvecklas positivt men även för att övriga elever och personal ska 

uppleva arbetsmiljön som positiv och känna trygghet i skolan. Detta ska ske både 

hälsofrämjande, förebyggande och med akuta insatser. Grundsärskolan är en miljö fri från 

tobak, alkohol och droger vilket innebär att det är förbjudet att använda tobaksprodukter, e-

cigaretter, vattenpipa etc. samt att medföra eller använda sig av alkohol och droger på 

grundsärskolan. Att vara alkohol- eller drogpåverkad är inte heller tillåtet. Detta gäller alla 

som vistas på skolan, personal, elev eller tillfällig besökare. Vi på grundsärskolan tycker det 

är viktigt att bedriva ett förebyggande ANDT- arbete och att det finns en handlingsplan när 

det gäller att hantera missbruksproblematik hos elever på skolan. Vårt uppdrag utifrån våra 

styrdokument är att förebygga, utbilda och informera inom ANDT-området, och vår ambition 

är att motverka all användning av tobak, alkohol och droger och är en del av kommunens 

brottsförebyggande arbete. 

Lagstiftning 
Ett flertal lagar och förordningar tydliggör vad som gäller i frågor om tobak, alkohol, 

dopning, narkotika och andra illegala substanser. Det finns även reglerat vilket ansvar och 

skyldigheter skolan har. 

 Enligt narkotikastrafflagen är det förbjudet att inneha eller konsumera preparat som är 

narkotikaklassade. Konsumtion och innehav av små mängder kan ge upp till sex 

månaders fängelse. 

 Enligt SFS 2019:360 ”dopningslagen” är det förbjudet att inneha och använda i lagen 

beskrivna dopningspreparat. Brott mot lagen kan ge böter eller upp till 2 års fängelse. 

 Enligt Skollagen kan skolan agera vid misstanke om föremål som är störande för 

utbildningen eller som kan utgöra en fara för säkerheten i denna. 

 Enligt Arbetsmiljölagen ska skolan ha en bra arbetsmiljö och skolan är skyldig att 

förebygga ohälsa och olycksfall, tex orsakat av alkohol och/eller droger. 

 Enligt Socialtjänstlagen är skolan skyldig att göra en anmälan till socialtjänsten om en 

elev använder eller misstänks använda narkotika. 

 Enligt FN:s barnkonvention är skolan skyldig att skydda barn och ungdomar från 

narkotika. 

- Artikel 33 i Barnkonventionen – Rätt till att växa upp utan droger – tobak har 
inkluderats i denna rättighet  

- Artikel 24 – Rätt till hälsa och en hälsosam uppväxt – 
Gäller även under skoltid! 

- Artikel 28 – Rätt till god utbildning  
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 Tobakslagen 2018:288 kap 6.  

§1 Tillämpning: Med rökning avses vid tillämpningen av bestämmelserna i detta 

kapitel 

   1. rökning av tobak, 

   2. inhalering efter förångning eller annan upphettning av tobak, 

   3. användning av elektroniska cigaretter, 

   4. rökning av örtprodukter för rökning, och 

   5. användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men 

som inte innehåller tobak. 

§2 Rökförbud: Rökning är förbjuden 

   1. i lokaler avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för 

barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid 

förskolor och fritidshem, 

 Skollagen slår fast att alla som är verksamma i skolan ska främja respekten för varje 

människas egenvärde och för vår gemensamma miljö. (Skollagen 2010:800) 

 Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö 

som präglas av trygghet och studiero. (Skollagen Kap 4 §3) 

 Lgr-11 ger skolan i uppdrag att uppmärksamma hälso- och livsstilsfrågor. Enligt 

läroplanen ska skolan sträva mot att varje elev visar respekt för och omsorg om både 

närmiljön och miljön i ett vidare perspektiv. Eleverna får undervisning om riskerna 

med tobak, alkohol, narkotika och andra droger.(Läroplan för grundskolan, 

grundsärskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011) 

Främjande och Förebyggande arbete 
 I den ordinarie undervisningen är innehåll och information om tobak-, alkohol- och 

drogfrågor, främst i ämnet NO. 

 All personal har ständig uppsikt på de områden där tobaksanvändning förekommer. 

Vuxennärvaro utgör en central del i grundsärskolans förebyggande arbete mot 

tobaksbruk. 

  I åk 6-9 arbetar Kramfors kommun i samverkan med Folktandvården och regionen i 

projektet Tobaksfri duo. 

 Rökavvänjning erbjuds i samråd med skolsköterskan.  

 I grundsärskolans årshjul, för att skapa ett nuläge och status i dessa frågor. Det 

genomförs två enkäter som ligger till grund för analys och blir till en handlingsplan för 

olika aktiviteter i skolans förbättringsarbete. Denna enkät görs årligen i åk 9 genom 

CAN och i åk 8 i kommunens LUPP var tredje år.  

 Genom att ha frågeställning i frånvaroutredning och att alltid informera och ställa 

frågor om tobak, alkohol och droger i utvecklingssamtalet är det ett sätt för skolan att 
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uppmärksamma ämnet och lyssna in elevens och föräldrarnas vetskap/användning av 

tobak, alkohol och droger. 

 Grundsärskolans handlingsplan finns som bilaga till lokala elevhälsoplanen på skolans 

hemsida 

 Alla elever och all personal samt vårdnadshavare ska vara informerade om denna plan 

och införstådda med vad den innebär. Detta sker vi föräldramöten och systematiskt till 

personalgrupp vid läsårsstart. Det är en kvalitetssäkring för bättre upptäcktsrisk då inte 

bara lärare utan även andra personalkategorier är medvetna om riktlinjen. 

 

Arbetsgång vid tobaksanvändning 

 Personal upptäcker att elev använder tobak informerar den berörde elevens mentor. 

Ansvar All persona 

  Kontakt med vårdnadshavare angående ovan skyndsamt. Överenskommelse med 

vårdnadshavare om fortsatt dialog. Elev informeras om att samtalet kommer ske. 

Ansvar: Mentor 

 Dokumentation av samtalet görs i Comvius. Ansvar: Mentor 

 Om händelsen upprepas, dvs samma elev upptäcks återigen röka/snusa under skoltid, 

bokas ett samtal mellan elev, mentor, skolsköterska och vårdnadshavare. Ansvar: 

Mentor 

 Eleven erbjuds tobaksavvänjning hos skolsköterska. Ansvar: Skolsköterska 

 

 

 

 

 

Arbetsgång vid misstanke om droganvändning 

 

1. Skolledning informeras omgående om misstanke finns om droganvändning. Ansvar: 

mentor. Rektor och den representant rektor utser ur elevhälsoteamet, analyserar 

misstanken utifrån sin profession. 

2. Bedömning görs tillsammans med elevhälsa och skolledning om polis ska tillkallas, då 

regel via 112. Ansvar: Rektor i samråd med elevhälsa 

3. Föräldrarna underrättas och kallas tillsammans med eleven till ett möte med rektor, 

representant från elevhälsoteamet och eventuellt mentor. Ansvar: Mentor  

Om föräldrarna tillåter att eleven använder tobak så är det ändå 

viktigt att informera om att tobaksförbudet gäller under skoltid.  
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4. Elev och föräldrar informeras om de misstankar som föreligger samt att orosanmälan 

till socialtjänsten kommer att göras enligt 14 kap 1§ SoL. Ansvar: Rektor/elevhälsa 

5. Orosanmälan görs. Ansvar: Rektor och elevhälsa  

6. Ett samtal förs om elevens situation. Bra att ha ”frågor” som en slags checklista. 

Utesluta droganvändning: Äter du medicin? Eleven/vårdnadshavare får visa 

medicinlista/recept. Kan det vara så att du använder droger,, i så fall vad/när/hur 

ofta? Är det någon närstående eller kompis som använder droger? Hur ser eleven på 

situationen? Vilka problem och behov finns för eleven? 

7. Eleven föreslås lämna urinprov. Urinprovet är frivilligt och eleven och 

vårdnadshavarna måste lämna sitt samtycke om att resultat på drogtest får lämnas till 

grundsärskolan, se blankett. Det är viktigt att försöka motivera eleven, i samråd med 

föräldrarna till det positiva i att rentvå sig från omgivningens (t ex lärares eller 

kamraters) misstankar. Ansvar: Rektor/kurator 

8. Drogtest bokas Ansvar: kurator 

9. Drogtest utförs Ansvar: socialtjänsten  

10. Om provet är negativt förs samtal av rektor och kurator med elev och vårdnadshavare 

om vad som föranlett till misstanken och eventuella behov och stöd utifrån detta. 

11. Att inte vilja lämna urinprov stärker misstanken om att missbruk föreligger. Kontakt 

med Socialtjänstens mottagningsgrupp. Ansvar: Kurator 

12. Samtal med Socialtjänsten: Om provet är positivt inleder socialtjänsten utredning 

enligt 11 kap 1§ SoL. 

13. Skolan kallar till ett nytt möte med elev och föräldrar för att klargöra allvaret i det 

inträffade och vilka konsekvenser det får för eleven. Eleven informeras om att varken 

skolan eller socialtjänsten kan acceptera ett fortsatt missbruk, att man kommer stödja 

eleven i detta men också ställa krav. Ansvar: Kurator 

14. En handlingsplan(endast skolans ansvar…) görs upp i samtycke med elev och 

föräldrar. Åtgärderna anpassas utifrån situationen och elevens behov. Om ingen 

förbättring sker kan det bli aktuellt med åtgärder enligt Lagen om vård av unga, ytterst 

kan det innebära ett omhändertagande. Uppföljning sker i form av återkommande 

träffar och strukturerade samtal. Ansvar: Rektor/kurator 

15. Uppföljande drogtester sker hos socialtjänsten under en period för att stödja och 

säkerställa drogfrihet för en återgång till skolan. Detta kan även hjälpa eleven till att 

säga nej till droger. 

 

Innehav av alkohol 
 

När en elev påträffas med alkoholhaltiga drycker inom skolans område hände följande: 

1.   Dryckerna beslagtas och överlämnas till skolans kontaktman inom polismyndigheten.   

2.   Elevens vårdnadshavare kontaktas Ansvar: mentor. 

3.   Ärendet anmäls till socialtjänsten. Ansvar: Rektor/kurator 



 

Sida 143 

 

 

 

 

Medgivande om att resultat av drogtest på socialtjänsten får 
lämnas till skolan. 

 

I enlighet med skolans riktlinjer för en drogfri skola, har skolan som rutin att be elev lämna 

urinprov vid oro och misstanke om eleven använder droger. En anmälan till socialtjänsten 

görs. Att lämna urinprov är frivilligt och kräver ett medgivande från elev och vårdnadshavare 

om eleven är under 18 år. 

För att skolan på bästa sätt ska kunna vara ett stöd för eleven behöver skolan få information 

från socialtjänsten om resultatet av urinprovet. Sekretessregler innebär att ett medgivande 

krävs för att socialtjänsten ska kunna informera skolan om resultatet av urinprovet. I vissa fall 

behöver skolan dessa resultat för att kunna godkänna medverkan på praktiska moment och på 

APL. 

Jag ger härmed mitt medgivande att lämna urinprov och att resultatet av urinprovet meddelas 

skolan. Endast skolans rektor och elevhälsa har tillgång till informationen som inte används i 

något annat syfte än att få information om resultatet av urinprovet.  

 

Underskrift av elev: 

 

………………………………….Ort och datum………………………………….. 

 

Namnförtydligande ………………………………………………………………. 

 

Underskrift av vårdnadshavare 1 om elev är under 18 år: 

 

…………………………………..Ort och datum ………………………………… 

 

Namnförtydligande ………………………………………………………………. 

 

Underskrift av vårdnadshavare 2: 

 

…………………………………….Ort och datum ………………………………… 

 

Namnförtydligande ……………………………………………………………….. 

 

Information ska lämnas till: 

Rektor: …………………………………..Kontaktuppgift:……………………… 

Elevhälsan: ……………………………...Kontaktuppgift:………………………. 
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PLAN VID HOT OCH 

VÅLD 
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Om planen för våld och hot 
 

Vår skola ska omfatta områden fria från våld. Personal och elever ska känna sig trygga i sin 

dagliga arbetsmiljö. Syftet med denna handlingsplan är att ge stöd i en akut situationen samt 

hur vi förebygger, kartlägger och följer upp tillbud.  
Personal och elever omfattas av arbetsmiljölagen. Enligt denna ska arbetet planläggas och 

anordnas så att det kan utföras i en sund och säker miljö (kap 2:2). Arbetsgivare och 

arbetstagare ska på lämpligt sätt organisera arbetsmiljöverksamheten (kap 6:1 ).  

Denna handlingsplan gäller under arbetstid/skoltid på Grundsärskolan och på skolgården samt 

vid verksamhet som arrangeras utanför skolan, t.ex. utflykter och friluftsdagar mm. 

 

 

AFS 1993:2 

2§ ”Arbetsgivaren skall utreda de risker för våld eller hot om våld som kan finnas i arbetet 

samt vidta de åtgärder som kan föranledas av utredningen.” 

3§ ”Särskilda säkerhetsrutiner skall finnas för arbete som kan medföra risk för våld eller hot 

om våld. Rutinerna skall hållas aktuella och följas upp fortlöpande. Rutinerna ska vara kända 

av alla arbetstagare som kan bli berörda av riskerna.” 

”Mycket lidande kan förhindras med förebyggande åtgärder, välfungerande rutiner och ett 

bra omhändertagande av den som råkat ut för hot eller våld”( AFS 1993:2) 

(AFS 1993:2:10) 

Tillbud och händelser med våld eller hot om våld skall dokumenteras och utredas. 

(AFS 1993: 2:11 ) 

Arbetstagare som utsatts för våld eller hot om våld skall snabbt få hjälp och stöd för att 

förebygga eller lindra såväl fysisk som psykisk skada. Arbetsgivare skall ha särskilda rutiner 

för detta. 

( AFS 1993:2) 

”Den som fått ett bra omhändertagande och möjlighet att bearbeta upplevelserna är också 

mycket bättre förberedd vid liknande händelser i framtiden.” 

 

Definitioner 

 

Olaga hot; ”om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt 

som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till 

person eller egendom” (Brottsbalken 4:5). 

 

Misshandel; ”den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller 

försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd” (Brottsbalken 3:5). 

 

Grov misshandel; ”Föreligger om misshandeln är livsfarlig eller om gärningsmannen 

tillfogat svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller eljest visat särskild hänsynslöshet eller 

råhet”.  

(Brottsbalken 3:6 ). 
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Det är alltid den utsatta individens upplevelse av fysiskt och/eller psykiskt våld och hot som är 

avgörande för vidare agerande. Inom ramen för våld och hot avser vi även kränkningar som 

innebär betydande risk för fysisk skada, övriga kränkningar hanteras i enlighet med skollagen 

kap 14; åtgärder mot kränkande behandling (likabehandlingsplanens rutiner). 

 

Våld eller hot om våld mellan elever 
 

1. Bryt den akuta situationen! Undantag är situationer när vapen är inblandade.  

Personal ska då fokusera på att få bort alla övriga personer från den som hanterar 

vapen och larma 112.  

2. Tillkalla hjälp 

3. Hantera våldsverkaren på det sätt som är möjligt i den aktuella situationen. 

4. Om den utsatte personen är i behov av vård ansvarar personalen för transport till 

vårdcentral/sjukhus. Personal från skolan medföljer och stannar kvar tills anhörig har 

anlänt. 

5. Mentor/skolsköterska/kurator ansvarar för att vårdnadshavare omgående kontaktas.  

6. Få fler vuxna till platsen, Markera närvaro, cirkulera i närheten, uppmana till lugn o 

besinning 

7. Underrätta rektor/ krisgrupp/arbetslagsledare 

8. Kalla krisgruppen 

9. Kartläggning av situationen 

 Vilka är de drabbade? 

- Barn 

- Lärare 

Vad har hänt? 

- Hot 

- Våld 

- Mord 

- Annan händelse 

Hur skedde det? 

- I skolan 

- Utanför skolan 

- Vilka var omständigheterna 

Vilken information har förmedlats? Hur är situationen nu? 

Nödvändiga åtgärder fastställs efter att följande punkter klarlagts: 

Vem ansvarar för att? 

- Dokumentera 

- Utreda (rektor) 

- Beslut (rektor) 
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- Skaffa information 

- Samla kontakta/informera personalen. Tänk på att formulera aktuell, kortfattad och 

saklig information utan att röja det inblandades identiteter. Lämnas så snart som 

möjligt till alla inom verksamheten för att undvika sensation och ryktesspridning. 

- Organisera åtgärderna 

- Underrätta vårdnadshavare/anhöriga 

- Polisanmäla (alltid rektor) Målet är att polisanmälan i förekommande fall görs inom 

ett dygn efter händelsen (Om rektor är en del av situationen är annan chef i området 

ansvarig).  

Om något av följande finns med i bilden ska rektor alltid göra en polisanmälan: 

o Vapen eller andra tillhyggen.  

o Upprepade hot/våld eller hot/våld som av den utsatta upplevs som direkt 

och påtagligt hotfullt.  

o Tydligt maktövertag från den ena parten/flera mot en.  

o Person kommer utifrån och hotar/misshandlar skolans elever. 

o  En elev har fått varning för liknande beteende och hotar/misshandlar nu 

samma eller annan person.  

o Våld där fysiska skador, som kräver omhändertagande, är resultatet.  

o Upprepade kränkningar etc. som skolan inte kommer tillrätta med.  

 

I övriga fall är det upp till rektor att efter samtal med alla inblandade reda ut och 

dokumentera och därefter besluta om eventuell polisanmälan. 

 

Under mycket särskilda omständigheter där särskild skyddsbedömning bör göras t.ex. vid 

hedersproblematik, eller andra särskilt allvarliga fall, kan polisanmälan göras utan att 

rektor samtalat med alla inblandade.  

 

- Kontakta socialtjänsten (kurator) 

- Informera/ta hand om massmedia (rektor) 

Hur ska eleverna informeras? 

- Klassvis eller tillsammans 

- Behövs det assistans från extern stödpersonal 

Hur ska övriga vårdnadshavare underrättas? 

- Möte med vårdnadshavare 

- Skriftlig information 

Vilken typ av åtgärder krävs för elever? 

- Klassrumssamtal 

- Enskilda samtal 

- Uppföljning i grupp 

- Individuell uppföljning 

- BUP, socialtjänsten eller annan extern mottagning 

- Kontakt med hemmet 
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Vilken typ av åtgärder krävs för personal? 

- Gruppsamtal (arbetslag/Ådalshälsan) 

- Enskilt (Ådalshälsan) 

- Uppföljning i grupp 

- Individuell uppföljning 

Hur bör aktiviteterna prioriteras? 

- Vad är väsentligt 

- I vilken ordning bör aktiviteterna genomföras 

 

 

Våld eller hot om våld mellan elev och vuxna 
 

1. Bryt den akuta situationen! Undantag är situationer när vapen är inblandade.  

Personal ska då fokusera på att få bort alla övriga personer från den som hanterar 

vapen och larma 112.  

2. Tillkalla hjälp 

3. Hantera våldsverkaren på det sätt som är möjligt i den aktuella situationen. 

4. Om den utsatte personen är i behov av vård ansvarar personalen för transport till 

vårdcentral/sjukhus. Personal från skolan medföljer och stannar kvar tills anhörig har 

anlänt. 

5. Mentor/skolsköterska/kurator ansvarar för att vårdnadshavare omgående kontaktas. 

Om den utsatte personen är personal på skolan eller annan person som vistas på skolan 

(ex. brevbärare, tidigare elever, föreläsare) ansvarar rektor för att anhörig omgående 

kontaktas.  

6. Få fler vuxna till platsen, Markera närvaro, cirkulera i närheten, uppmana till lugn o 

besinning 

7. Underrätta rektor/ krisgrupp/arbetslagsledare 

8. Kalla krisgruppen 

9. Kartläggning av situationen 

 

Vilka är de drabbade? 

- Barn 

- Lärare 

Vad har hänt? 

- Hot 

- Våld 

- Mord 

- Annan händelse 
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Hur skedde det? 

- I skolan 

- Utanför skolan 

- Vilka var omständigheterna 

 

 

Vilken information har förmedlats? Hur är situationen nu? 

Nödvändiga åtgärder fastställs efter att följande punkter klarlagts: 

Vem ansvarar för att? 

- Dokumentera 

- Utreda (rektor) 

- Beslut (rektor) 

- Skaffa information 

- Samla kontakta/informera personalen. Tänk på att formulera aktuell, kortfattad och 

saklig information utan att röja det inblandades identiteter. Lämnas så snart som 

möjligt till alla inom verksamheten för att undvika sensation och ryktesspridning. 

- Organisera åtgärderna 

- Underrätta vårdnadshavare/anhöriga (mentor) 

- Polisanmäla (alltid rektor) Målet är att polisanmälan i förekommande fall görs inom 

ett dygn efter händelsen (Om rektor är en del av situationen är annan chef i området 

ansvarig).  

Om något av följande finns med i bilden ska rektor alltid göra en polisanmälan: 

o Vapen eller andra tillhyggen.  

o Upprepade hot/våld eller hot/våld som av den utsatta upplevs som direkt 

och påtagligt hotfullt.  

o Tydligt maktövertag från den ena parten/flera mot en.  

o Person kommer utifrån och hotar/misshandlar skolans elever. 

o  En elev har fått varning för liknande beteende och hotar/misshandlar nu 

samma eller annan person.  

o Våld där fysiska skador, som kräver omhändertagande, är resultatet.  

o Upprepade kränkningar etc. som skolan inte kommer tillrätta med.  

 

I övriga fall är det upp till rektor att efter samtal med alla inblandade reda ut och 

dokumentera och därefter besluta om eventuell polisanmälan. 

 

Under mycket särskilda omständigheter där särskild skyddsbedömning bör göras t.ex. vid 

hedersproblematik, eller andra särskilt allvarliga fall, kan polisanmälan göras utan att 

rektor samtalat med alla inblandade.  

- Kontakta socialtjänsten (kurator) 

- Informera/ta hand om massmedia (rektor) 
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Hur ska eleverna informeras? 

- Klassvis eller tillsammans 

- Behövs det assistans från extern stödpersonal 

Hur ska övriga vårdnadshavare underrättas? 

- Möte med vårdnadshavare 

- Skriftlig information 

 

Vilken typ av åtgärder krävs för elever? 

- Klassrumssamtal 

- Enskilda samtal 

- Uppföljning i grupp 

- Individuell uppföljning 

- BUP, socialtjänsten eller annan extern mottagning 

- Kontakt med hemmet 

Vilken typ av åtgärder krävs för personal? 

- Gruppsamtal (arbetslag/Ådalshälsan) 

- Enskilt (Ådalshälsan) 

- Uppföljning i grupp 

- Individuell uppföljning 

Hur bör aktiviteterna prioriteras? 

- Vad är väsentligt 

- I vilken ordning bör aktiviteterna genomföras 

Våld eller hot om våld mellan vuxna 
 

1. Bryt den akuta situationen! Undantag är situationer när vapen är inblandade.  

Personal ska då fokusera på att få bort alla övriga personer från den som hanterar 

vapen och larma 112.  

2. Tillkalla hjälp 

3. Hantera våldsverkaren på det sätt som är möjligt i den aktuella situationen. 

4. Om den utsatte personen är i behov av vård ansvarar personalen för transport till 

vårdcentral/sjukhus. Personal från skolan medföljer och stannar kvar tills anhörig har 

anlänt. 

5. Rektor/skolsköterska/kurator ansvarar för att anhörig omgående kontaktas. Om den 

utsatte personen är personal på skolan eller annan person som vistas på skolan (ex. 

brevbärare, tidigare elever, föreläsare) ansvarar någon av dessa för att anhörig 

omgående kontaktas.  

6. Få fler vuxna till platsen, Markera närvaro, cirkulera i närheten, uppmana till lugn o 

besinning 

10. Underrätta rektor/ krisgrupp/arbetslagsledare 

11. Kalla krisgruppen 

12. Kartläggning av situationen 
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Vilka är de drabbade? 

- Personal på skolan 

- Övrig personal 

- Gäster 

Vad har hänt? 

- Hot 

- Våld 

- Mord 

- Annan händelse 

Hur skedde det? 

- I skolan 

- Utanför skolan 

- Vilka var omständigheterna 

Vilken information har förmedlats? Hur är situationen nu? 

Nödvändiga åtgärder fastställs efter att följande punkter klarlagts: 

Vem ansvarar för att? 

- Dokumentera 

- Utreda (rektor) 

- Beslut (rektor) 

- Skaffa information 

- Samla kontakta/informera personalen. Tänk på att formulera aktuell, kortfattad och 

saklig information utan att röja det inblandades identiteter. Lämnas så snart som 

möjligt till alla inom verksamheten för att undvika sensation och ryktesspridning. 

- Organisera åtgärderna 

- Underrätta anhöriga 

- Polisanmäla (alltid rektor) Målet är att polisanmälan i förekommande fall görs inom 

ett dygn efter händelsen (Om rektor är en del av situationen är annan chef i området 

ansvarig).  

Om något av följande finns med i bilden ska rektor alltid göra en polisanmälan: 

o Vapen eller andra tillhyggen.  

o Upprepade hot/våld eller hot/våld som av den utsatta upplevs som direkt 

och påtagligt hotfullt.  

o Tydligt maktövertag från den ena parten/flera mot en.  

o Person kommer utifrån och hotar/misshandlar skolans elever. 

o  En person har fått varning för liknande beteende och hotar/misshandlar nu 

samma eller annan person.  

o Våld där fysiska skador, som kräver omhändertagande, är resultatet.  

o Upprepade kränkningar etc. som skolan inte kommer tillrätta med.  
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I övriga fall är det upp till rektor att efter samtal med alla inblandade reda ut och 

dokumentera och därefter besluta om eventuell polisanmälan. 

 

Under mycket särskilda omständigheter där särskild skyddsbedömning bör göras t.ex. vid 

hedersproblematik, eller andra särskilt allvarliga fall, kan polisanmälan göras utan att 

rektor samtalat med alla inblandade.  

 

- Kontakta socialtjänsten (kurator) 

- Informera/ta hand om massmedia (rektor) 

Hur ska eleverna informeras? 

- Klassvis eller tillsammans 

- Behövs det assistans från extern stödpersonal 

Hur ska vårdnadshavare underrättas? 

- Möte med vårdnadshavare 

- Skriftlig information 

Vilken typ av åtgärder krävs för elever? 

- Klassrumssamtal 

- Enskilda samtal 

- Uppföljning i grupp 

- Individuell uppföljning 

- BUP, socialtjänsten eller annan extern mottagning 

- Kontakt med hemmet 

Vilken typ av åtgärder krävs för personal? 

- Gruppsamtal (arbetslag/Ådalshälsan) 

- Enskilt (Ådalshälsan) 

- Uppföljning i grupp 

- Individuell uppföljning 

Hur bör aktiviteterna prioriteras? 

- Vad är väsentligt 

- I vilken ordning bör aktiviteterna genomföras 
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Dokumentation, kontakt och förvaring 
Elever: rapporteras i Comvius. Ansvar: Mentor 

Rapport till huvudman: Ansvar: Rektor 

Personal: rapporteras i Stella (se portalen) Ansvar: Medarbetare, Vid behov av hjälp 

kontakta skyddsombud eller rektor. 

Allvarliga olycksfall och tillbud ska anmälas till Arbetsmiljöverket enligt 2 § 

Arbetsmiljöförordningen. Arbetsskador anmäls till Försäkringskassan enligt 42 kap 10 § 

socialförsäkringsbalken. Båda anmälningarna kan göras på www.anmalarbetsskada.se 

Ansvar: Rektor 

Uppdaterade telefonnummer till vårdnadshavare och anhöriga finns i krispärmen. Ansvar: 

Arbetslagsledare/mentor 

 

Uppdaterade telefonnummer till personal och anhöriga finns i krispärmen. Ansvar: 

Administratör 

 

Kontakt med vårdnadshavare: Ansvar: Mentor, om inget annat är överenskommet. 

 

Kontakta socialtjänsten Ansvar: Kurator  

 

Informera/ta hand om massmedia: Ansvar: Rektor 

 

Informera huvudman: Ansvar: Rektor 

 

Polisanmälan om det anses befogat: Ansvar: Rektor 

 

 

 

 

 

 

http://www.anmalarbetsskada.se/
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Rutin för polisanmälan 

 

Polisanmälan görs till Polisens nationella nummer 114 14.  

 

Var noga med att skolan/rektor upptas som anmälare.  

 

Att ha till hands vid polisanmälan.  
 Namn, personnummer och mobilnummer till utsatt elev/vuxen.  

 Namn och kontaktuppgifter till omyndig elevs vårdnadshavare.  

 Namn och ev. information för identifiering av förövare.  

 Vad har hänt?  

 När har det hänt? datum och tid.  

 Vad hände konkret i situationen?  

 Var hände det?  

 Hur upplevde man situationen? (hotfullt?)  

 Hur tog situationen slut?  

 Vad ligger bakom?  

 Finns det vittnen? Namn, personnummer, telefonnummer. 

 

 

 

 

Förebyggande arbete och riskanalys  
Merparten av de åtgärder som föreslås inom forskningen fokuserar på vad skolan kan göra i det 

vardagliga, förebyggande arbetet mot hot och grövre våld. Detta stödmaterial ska ses som ett 

komplement till det främjande, förebyggande och åtgärdande arbete som redan görs i skolan, för att 

skapa en god trygg skolmiljö/skolklimat (se Likabehandlingsplan). 

Förebyggande åtgärder 
Många hot- och våldssituationer kan undvikas genom förebyggande åtgärder och bra rutiner. På 

grundsärskolan behöver förebyggande åtgärder genomföras till exempel: 

 Ordningsregler som syftar till att skapa arbetsro och trivsel på skolan. Ansvar: mentor 

 Bemöta främlingsfientlighet, intolerans och odemokratiska värderingar med kunskap, öppna 

diskussioner och aktiva insatser. Ansvar: All personal 

 Aktuell plan/rutiner för skolans krisorganisation/-hantering. Ansvar: Rektor 

 Kartläggning av risker mot hot och våld inom skolan, (bilaga1, Hot och våld inom skolan – 

kartläggning av risker). Ansvar: Rektor tillsammans med Krisgrupp/skyddsombud 

 Kartläggning av skolans lokaler, utrymningsvägar, informationskanaler för att vara mer 

beredd om man behöver säkra hela eller delar av skola vid väpnat våld. Ansvar: Rektor 

tillsamman med krisgrupp/skyddsombud 

 Utbildning i säkerhetstänkande, hur agera utifrån olika scenarier, träning i förhållningssätt och 

bemötande. Ansvar: Rektor 
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 Information och instruktion om eventuella risksituationer till nya medarbetare i samband med 

introduktionen. Ansvar: Rektor och arbetslagsledare 

 Rutiner upprättas för att snabbt kunna larma lämpliga stödpersoner i skolan. Ansvar: Rektor 

tillsammans med Krisgrupp 

 

Vad ska arbetsgivaren göra? 
Skolledningen leder arbetet med att kartlägga riskerna för våld och hot. All personal görs delaktig i 

säkerhetstänkande för att skapa mental förberedelse för en akut situation. Inom det systematiska 

arbetsmiljöarbetet ska återkommande bedömningar göras av riskerna på arbetsplatsen. Som grund för 

bedömningarna ligger samtal om risker på arbetsplatsen, statistik om tillbud och olycksfall, 

arbetsmiljöronder samt kartläggning av arbetsmiljön med mera (se bilaga 1, ”Hot och våld inom 

skolan – kartläggning av risker”).  

Vad ska medarbetaren göra? 
Som medarbetare ska du: 

• medverka i arbetsplatsens utveckling av metoder och strategier, 

• sträva efter att ha en beredskap för att lösa olika problemsituationer, 

• tillämpa ett etiskt förhållningssätt i alla relationer på arbetsplatsen, 

• aktivt medverka till att stärka och stödja även de socialt oroliga eleverna 

Hot och våld inom skolan – kartläggning av risker 

Detta är ett hjälpmedel vid kartläggning av risker för våld och hot om våld. Det är avsett för 

arbetsplats inom grundsärskolan. Genom att besvara frågorna får ni en bild av var riskerna 

finns och ett underlag till en diskussion om vilka säkerhetsåtgärder som behövs. Anteckna 

vilka åtgärder som ska vidtas, vem som har ansvaret för dem och när de ska vara genomförda. 

Frågorna utgår från Arbetsmiljöverket och reglerna i föreskrifterna Våld och hot i 

arbetsmiljön, AFS 1993:2. 

Förekomst av våld samt analys av verksamma insatser 

a) Förekommer fysiskt våld eller hot om våld inom skolan? Vart? 

b) Förekommer psykiskt våld eller hot om våld inom skolan? Vart? 

c) Har våldet ökat minskat? Varför? Vilka är de effektiva åtgärderna? Vilka behöver 

utvecklas/förbättras? 

d) Vad kan spridas vidare som det ”goda exemplet”? 

e) Görs analys över inrapporterade händelser? Verksamma åtgärder? Statistik? 

f) Lämnas information till närmaste/högre chef kontinuerligt eller i vissa intervall? Hur ofta? 

Risker 

a) Vet du som arbetsgivare var riskerna för våld eller hot om våld finns? 

b) Finns det särskilda risker i vissa situationer eller på vissa platser? 

c) Känner anställda och elever, inklusive nyanställda, vikarier, tim- anställda och 

städpersonal, till riskerna? 



 

Sida 156 

 

 

 

Förebygg 

a) Utförs ett kontinuerligt riskanalysarbete? 

b) Har ni gjort något för att förebygga riskerna? Agera Vet alla anställda och elever hur man 

bör agera i en hot-/våldssituation? 

Agera 

Vet alla anställda och elever hur man bör agera i en hot-/våldssituation? 

Handlingsplan 

Finns det en handlingsplan för hur våld och hot ska förebyggas där bl.a. stöd och handledning 

ingår? 

Lokaler 

a) Förekommer det att obehöriga uppehåller sig i lokalerna? 

b) Förekommer det att obehöriga vistas på skolgården? 

c) Finns det tillräcklig belysning i och utanför lokalerna? 

d) Finns det ”hot spots” på skolan där huvuddelen av kränkning, mobbning, våld 

förekommer? 

Snabb hjälp 

a) Går det att få snabb hjälp vid en vålds- eller hotsituation? 

 b) Är informationskanalerna upparbetade inom skolan och externt? 

Säkerhetsrutiner 

a) Vet alla hur man gör om man behöver kalla på hjälp? 

b) Finns de regler för hur pengar och stöldbegärliga föremål ska förvaras? 

c) Finns rutiner och regler dokumenterade, till exempel i en handlingsplan eller checklista? 

d) Kontrollerar ni regelbundet att anställda och elever känner till säkerhetsrutinerna? 

Ensamarbete 

a) Händer det att någon arbetar ensam? 

b) Finns det särskilda risker för våld och hot vid ensamarbete? 

Dokumentation 

a) Anmäler ni alla tillbud med hot och våld? 

b) Anmäler ni olycksfall och tillbud till Arbetsmiljöverket? 

b) Anmäler ni arbetsskador till Försäkringskassan? 

c) Anmäler ni i Flexite? 

d) Utreder ni händelser med våld och hot? 

Hjälp efteråt 

a) Vet ni vilken form av fysisk, psykisk och social hjälp eller stöd som ska ges för att undvika 

eller lindra skador? 

b) Behövs särskild hjälp från till exempel elevhälsans insatser, företagshälsovård, resurser 

från psykologenheten eller annan resurs? 

Minderåriga 

Finns det minderåriga – under 18 år – som anställda eller praktikanter? 
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Arbetsgivarens ansvar 

Arbetsgivaren är skyldig att planera, genomföra och följa upp arbetet så att arbetsmiljön blir 

bra. De anställda ska få tillfälle att medverka i detta arbete. Arbetsmiljölagen och 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter anger närmare vilka krav som ställs. Några av de föreskrifter 

som är särskilt viktiga vid arbete som innebär risker för våld och hot är: 

AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön 

AFS 1990:18 Omvårdnadsarbete i enskilt hem 

AFS 1982:3 Ensamarbete 

AFS 2013:3 Minderårigas arbetsmiljö 

 

 

 

 

 

 

Viktiga telefonnummer 
 

Namn Roll Telenummer 

Kajsa Forsgren Rektor 0612-80 339  

Maria Fahlén Ställföreträdande rektor 0612-800 58  

Christine Nordquist Kurator 1-6 0612-804 09 

Malin Sonesson Skolsköterska 1-6 0612-80 405 

Ulrika Gerdin Kurator 7-9 0612-804 48 

Anita Viberg Skolsköterska 7-9 0612/80438 

   

Susanne Sahlén  Administratör 061280408 

Åsa Sjölander Skyddsombud 070-1906510 

   

   

   

   

   

Larmcentralen  112 

Akutmottagning Sollefteå 0620-19000 

Akutmottagning Sundsvall 060 – 18 10 00 

060 – 18 10 68 

Socialtjänsten  Mottagningsenheten 0612-802 06 

Vårdcentralen  0612-86042 

Sjukvårdsupplysning  1177 

Församling (präst m.m.) Esa Nylen Snaula 0612- 77 13 79 
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Titel Namn Tel arb 

Jourvaktmästare Krambo  020-32 73 27 

Fastighetsvaktmästare 

Kramforsskolan ”inne” 

Björn 77-84 

Fastighetsvaktmästare 

Kramforsskolan ”ute” 

  

Vaktmästare Ådalsskolan Erik Karlsson 070-190 41 89 

Köket, Chef  Johan Kullander 0612-808 55 

Köket, Kramforsskolan  0612-804 20 

Centralköket    0612-80213 

   

Taxi Ånge  0612-439 00 

Taxisamordnare   Jenny Lundqvist 0612- 800 84 

   

 

Om krisgruppen anser det nödvändigt tar rektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Bilaga 10 
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UTVÄRDERING AV 

LOKAL ELEVHÄLSA  
 

Det görs en uppföljning i samband med läsårsslut. Uppföljningen sker av elevhälsan och 

kommuniceras till rektor.   

 

1. Exempel på hur man arbetat förebyggande och främjande. – ansvar elevhälsa 

(respektive profession fyller i sitt arbete) 

 

Organisationsnivå  

 

 

 

Gruppnivå  

 

 

 

Individnivå  

 

 

 

 

Analys:  
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2. Skolhälsovårdens hälsosamtal – när och hur återkopplas resultat? Vad sa resultaten? 

– ansvar skolsköterska 

 

Kommentarer och analys: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Flexite-anmälningar (AJ, OJ) (NEJ) – ansvar kurator 

 

Typ av händelse Antal 

Sammanfattande statistik från Flexite  

AJ  

OJ  

NEJ  

Analys av resultat: 
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4. Åtgärdsprogram – ansvar specialpedagog 

 

Klass Antal Varav är 

rektorsbeslut enligt 

skollagen 
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Analys orsaker till ÅP: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pedagogiska kartläggningar – ansvar specialpedagog 

 

Klass Antal 
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Analys: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Frånvaroutredningar – ansvar kurator och specialpedagog  

 

klass Anta

l 

 Total frånvaroprocent 

under vårterminen i 

klassen 
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Enhetens 
frånvaroprocent 
under 
vårterminen: 

 

   

Analys:  
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7. Orosanmälningar – ansvar kurator 

 

 

Ämne/område Antal 

Sexuella övergrepp  

Förhållanden i hemmet, ex. 

missbruk, konflikter 

 

Barns/ungdoms missbruk 

alkohol, narkotika, 

tabletter 

 

Barns/ungdoms 

brottslighet 

 

Frånvaro  

Övrigt 

 

 

Analys: 
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8. Sammanställning av rektorsbeslut av disciplinära åtgärder – ansvar skolledning 

 

Typ av beslut 

(lagrum) 

Antal   

Tillfällig omplacering    

Tillfällig placering vid en annan skolenhet    

Avstängning    

Skriftlig varning    

Analys: 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


