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Övriga frågor - Svar på skrivelse från
Akademikerförbundet SSR gällande elevhälsa
Fråga
Se bilaga, skrivelse från Akademikerförbundet SSR.

Svar
Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar kontinuerligt med elevhälsans systematiska
kvalitetsarbete. Som ett led i detta planeras elevhälsans samtliga insatser och arbetet
följs upp och analyseras. Det är elevhälsans samlade insats som framförallt bedöms då
förutsättningar och behov av elevhälsans olika insatser ser olika ut på olika
skolenheter. Detta innebär dock inte att enskild uppföljning och analys ej sker på de
specifika insatserna. Detta gäller t.ex. elevhälsans psykosociala insats.
Varje rektor ansvarar för sin enhets elevhälsa och avgör bemanningen och vilka
insatser och kompetenser som behövs utifrån lokala behov och förutsättningar. Inom
grundskolan har bland annat de socio-ekonomiska faktorerna i upptagningsområdet
stor bäring för dimensioneringen men det finns även en rad andra faktorer som
påverkar helhetsbedömningen. Inom gymnasieskolan är det svårigheter att beakta de
socioekonomiska faktorerna då vi istället har olika program fördelat mellan skolorna.
Skolorna har erfarenhet av hur behoven brukar se ut och bemannar elevhälsan utifrån
elevernas behov och programfördelning. Medarbetarenkätens resultat, samt
medarbetarsamtal beaktas likaså vilken dimensionering elevhälsan behöver ha. Vissa
grundskolor och gymnasieskolan har infört ett nytt journalsystem som ska underlätta
arbetet kring elever för elevhälsan med kuratorer.
Dialog med kuratorer förs dels av rektorer men också regelbundet av skolchefen för
gymnasieskolan. Gymnasieskolan har minst en kurator per skola och ser kontinuerligt
över hur elevhälsoorganisationen behöver vara dimensionerad då är kuratorerna
inkluderade. Som exempel så stärkte skolorna elevhälsorganisationerna i läsåret
2015/16 då ett stort antal nyanlända togs emot.
Grundskolan ser för närvarande över det samlade elevhälsoarbetet och den
psykosociala insatsen specifikt. I samband med delår 2 kommer en mer omfattande
analys slutföras. Vid delår 2 kommer respektive skolenhet och rektor redogöra för hur
de säkerställer adekvat tillgång till elevhälsans samtliga insatser utifrån elevernas behov
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samt identifiera vilka utvecklingsbehov som föreligger på enheterna. Denna
redogörelse kommer ligga till grund för en riktad satsning på en förstärkning av
elevhälsan och den totala bemanningen. Denna satsning inkluderar den medicinska,
psykosociala och psykologiska insatsen av elevhälsan.
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