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Stora Segerstad Naturbrukscentrum 

har gymnasieutbildningar inom 

naturbruk. Vi har även 

gymnasiesärskola och utbildningar för 

vuxna.  
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under veckorna. 
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ELEVHÄLSOPLANEN INKLUDERAR ALL PERSONAL  

-en vägledning för att främja god elevhälsa och måluppfyllelse   

 
Elevhälsoplanen beskriver hur vi arbetar med elevhälsa inom verksamheten. I planen finns 
information om hur vi är organiserade, våra ansvarsområden, arbetsmetoder och rutiner. Den 
synliggör även att vi har en samlad elevhälsa för att kunna möta elevers behov av både medicinska-, 
psykologiska-, psykosociala- och specialpedagogiska insatser.  
 
Alla elever vid skolan ska känna sig inkluderade, sedda och trygga och den fysiska och psykosociala 
skolmiljön ska vara främjande för både hälsa och lärande. Målet är att alla elever ska nå 
utbildningens mål och vara väl förberedda för livet efter utbildningen – ett ansvar som åligger all 
personal som arbetar vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum.  
 
Resultat från utvärderingar (t.ex. av trivsel- och trygghetsenkäter, årlig frånvarostatistik på skolnivå, 

måluppfyllelse i form av andel elever som klarar gymnasieexamen och skolsköterskans samlade 

statistik från genomförda hälsosamtal med elever i årskurs 1) analyseras i början av varje termin och 

ligger till grund för verksamhetens målstyrda arbete (utvecklingsområden, prioriteringar).  

Stående frågeställning vid olika mötesforum, planeringsprocesser, beslutsprocesser etc. är: 
 

Vad kan jag/vi göra för att främja god elevhälsa och måluppfyllelse hos våra elever - 
alternativt; vad ser jag/vi behov av att åtgärda/utveckla för att kunna medverka till god 
elevhälsa och måluppfyllelse hos våra elever? 
 

STORA SEGERSTAD NATURBRUKSCENTRUM 

-en kort verksamhetsbeskrivning  
 

Stora Segerstad Naturbrukscentrum är ett utbildningscentrum med utbildningar inom naturbruk. Vi 

erbjuder fyra olika gymnasieprogram: 

 Naturbruksprogrammet med flera olika inriktningar  

 Introduktionsprogram Programinriktat val mot naturbruk  

 Introduktionsprogram Yrkesintroduktion mot naturbruk 

 Gymnasiesärskoleprogrammet Skog, Mark och Djur 

Våra utbildningar är inriktade mot lantbruk, skog, maskinmekanik, naturturism och djurvård (hund).  

Förutom gymnasieutbildningar erbjuder vi även utbildningar för vuxna. 

Majoriteten av skolans elever bor på skolans elevhem under veckorna. De flesta bor i dubbelrum, 

några i enkelrum.  

Alla måltider serveras från skolans egna kök där mycket av maten tillagas från grunden med råvaror 

som producerats lokalt eller nationellt. Köket serverar frukost, förmiddagsfika, lunch, 

eftermiddagsfrukt, kvällsmat och kvällsfika.  

Personal bemannar elevboendet från sen eftermiddag fram till morgonen. Fritidsledare finns även 

tillgängliga under förmiddagarna och ingår då i skolans resursteam.  
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Friskfaktorer 
 

Personaltäthet 
Det finns många engagerade, trygga vuxna i verksamheten. Det är många som ser och hör och alla 

elever har möjlighet att bli sedda. Det finns en samsyn kring att eleverna ska må bra, trivas och lyckas 

med sina studier.  

En mix av teori och praktik i en hälsofrämjande miljö  
Utbildningarna är en mix av teori och praktik där undervisningen varvas mellan att genomföras 

inomhus och utomhus. Det finns möjlighet till infärgning av naturbruk i de teoretiska ämnena och 

god tillgång på digitala läromedel/verktyg. Den vackra miljön med närhet till djur och natur med goda 

förutsättningar till fysisk aktivitet är en styrka, samt att elever med svårigheter i de teoretiska 

ämnena har goda möjligheter att få uppleva sig duktiga och utvecklas positivt inom de praktiska 

delarna av utbildningen.  

Fokus på elevernas möjlighet att lära  
För att kunna ge eleverna rätt förutsättningar att nå utbildningens mål är det positivt att det finns 

rutiner för att tidigt upptäcka elever som inte når målen, t.ex. genom klasskonferenser, bra 

samarbete mellan klassernas mentorer och övrig personal, digitala team för informationsutbyte 

mellan personal i Vklass och enkla kommunikationsvägar med den personal som ingår i skolans 

elevhälsoteam.   

Mat, fritid och boende  
Den uppskattade maten och möjlighet till social samvaro i matsalen är trivselfrämjande. Vid 

undersökningar framkommer ofta att eleverna värdesätter gemenskapen, det familjära, 

sammanhållningen, trivselaktiviteter, årliga traditioner, relationsskapande aktiviteter och den 

personliga utvecklingen som sker vid boende på skolans elevhem.  
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ORGANISATION KRING VARJE ELEV  

 

Mentorer 

 
Varje elev har två mentorer; en studiementor och en APL-mentor. Grundorganisationen av 

studiementorer är att eleven kommer ha två studiementorer under sin utbildning; en studiementor i 

årskurs 1 och en annan studiementor i årskurs 2-3 (med vissa variationer).  

Studiementorer 

 
Studiementorn introducerar och vägleder eleven genom utbildningen och har en dialog kring bl.a. 

måluppfyllelse och närvaro/frånvaro med elev och vårdnadshavare.  

 Studiementorn är schemalagd tillsammans med klassens APL-mentor på mentorstiden som 

infaller varje vecka.  

 Studiementorn följer elevens måluppfyllelse genom att ta del av den undervisande 

personalens dokumentation i Vklass, samt vid de klasskonferenser som genomförs varje 

termin, inför utvecklingssamtalen. Det är studiementorn som leder klasskonferensen för sin 

klass. Vid klasskonferenserna träffas all personal som undervisar eleven, samt professioner 

från skolans elevhälsoteam, klassens APL-mentor, ev. elevcoacher och personal från 

boende/fritid.    

 Varje studiementor är skapare och administratör av ett digitalt team i Vklass som används för 

informationsutbyte mellan all personal som arbetar med klassen. Studiementorn bjuder in 

aktuell personal till teamet.   

 Det finns möjlighet för mentorer och annan personal att medverka vid elevhälsoteamets 

möten. Detta är ett bra tillfälle att tidigt kunna ha en dialog med elevhälsoteamet kring 

elever som riskerar att inte nå målen. Det finns även möjlighet för mentorer och övrig 

personal att flagga oro för en elev till skolans elevhälsoteam via en digital lösning i Vklass.  

 Studiementorn kallar till och leder utvecklingssamtal en gång per termin, samt kallar till 

föräldramöte under årskurs 1 (och därefter vid behov).  

 Om en elev har mer än 20 % frånvaro (oavsett orsak) tre månader i rad får studiementorn i 

uppdrag av elevhälsoteamet att kalla eleven och vårdnadshavare till en elevvårdskonferens 

(EVK). Studiementorn leder EVK:n, men vid behov kan studiementorn även bjuda in 

professioner ur elevhälsoteamet. Vid mötet används en mall, framtagen av elevhälsoteamet, 

som stöd för att utreda frånvaroorsak och behov av åtgärder. Kopia på den ifyllda mallen 

lämnas till elevhälsoteamet efter elevvårdskonferensen.  

  



ELEVHÄLSOPLAN FÖR STORA SEGERSTAD NATURBRUKCENTRUM 
 

5 
 

APL-mentorer 

 
APL-mentorn vägleder eleven genom utbildningens arbetsplatsförlagda lärande, APL och ansvarar 

för gymnasiearbetet/gymnasiesärskolearbetet. Grundorganisationen av APL-mentorer är att samma 

APL-mentor följer eleven under hela utbildningen för att ge stöd och information inför, under och 

efter de olika APL-perioderna (med vissa undantag).  

 APL-mentorn är schemalagd tillsammans med klassens studiementor på mentorstiden som 

infaller varje vecka.  

 APL-mentorerna är tillsammans med yrkeslärare och instruktörer viktiga funktioner för att 

uppmärksamma om det finns elever som bedöms ha behov av särskilda insatser inför 

kommande etablering på arbetsmarknaden. Elever med funktionsnedsättningar (eller 

annat) som bedöms kunna vara ett hinder i framtida arbetsliv ska tidigt uppmärksammas och 

signalers till skolans elevhälsoteam som i samband med detta inleder ”tidig skolsamverkan” 

med externa aktörer (t.ex. det kommunala aktivitetsansvaret, arbetsförmedlingen och/eller 

arbetsmarknadsenheten i elevens hemkommun).  

 APL-mentorn kan, liksom studiementorn, följa elevens måluppfyllelse genom att ta del av 

den undervisande personalens dokumentation i Vklass.  

 APL-mentorn är medlem i det digitala team i Vklass som används för informationsutbyte 

mellan all personal som arbetar med klassen.  
 APL-mentorn medverkar vid de klasskonferenser som genomförs varje termin, inför 

utvecklingssamtalen. Vid klasskonferenserna träffas all personal som undervisar eleven, samt 

professioner från skolans elevhälsoteam. Här kan APL-mentorn lyfta elevers eventuella 

behov av stöd under den praktiska delen av utbildningen (t.ex. under APL). Detta är ett led i 

övergången mellan skola och framtida sysselsättning, som t.ex. kan innebära samverkan 

mellan skolan och arbetsförmedlingen.  

 Det finns möjlighet för APL-mentorer och annan personal att medverka vid elevhälsoteamets 

möten. Detta är ett bra tillfälle för APL-mentorn och/eller undervisande personal att tidigt 

kunna ha en dialog med elevhälsoteamet kring elever som riskerar att inte nå målen, eller 

som kan behöva stöd vid övergången mellan skola och framtida sysselsättning. Det finns 

även möjlighet att flagga oro för en elev till skolans elevhälsoteam via en digital lösning i 

Vklass.  
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Undervisande lärare/instruktörer 
 

Den pedagogiska personalen planerar och genomför undervisningen utifrån läroplan, programmål 

och ämnesmål med individuella anpassningar utifrån elevernas förutsättningar/eventuella 

funktionsnedsättningar.  

 När en elev påbörjar sin gymnasieutbildning kallas all pedagogisk personal till ett 

informationsmöte av den samlade elevhälsan (specialpedagog, skolsköterska och 

skolkurator) som redogör för vilka anpassningar som kan behöva göras för elever på individ- 

eller gruppnivå för att de ska nå utbildningens mål. Detta grundar sig på information som 

överlämnats från grundskolan och kan behöva uppdateras efter hand. En skriftlig 

sammanfattning av de anpassningar som är aktuella för respektive elev dokumenteras av 

specialpedagog, skolsköterska och skolkurator i Vklass (under resultat, samlad elevlogg).  

 

 I de fall pedagogisk personal upplever att de anpassningar som gjorts inte är tillräckliga för 

att eleven ska nå målen ska elevhälsoteamet skyndsamt uppmärksammas.  

 

 Lärare och instruktörer är medlemmar i de digitala klassteam i Vklass som används för 

informationsutbyte mellan personal. Teamen administreras av varje klass studiementor som 

bjuder in till teamet i början av läsåret.    
 

 All pedagogisk personal medverkar vid de klasskonferenser som genomförs varje termin. Vid 

klasskonferenserna träffas den personal som undervisar eleven, samt professioner från 

skolans elevhälsoteam och personal från boende/fritid.   

 

 Det finns möjlighet för all pedagogisk personal att medverka vid elevhälsoteamets möten. 

Detta är ett bra tillfälle att tidigt kunna ha en dialog med elevhälsoteamet kring elever som 

riskerar att inte nå målen, eller som kan behöva stöd vid övergången mellan skola och 

framtida sysselsättning. Det finns även möjlighet att flagga oro för en elev till skolans 

elevhälsoteam via en digital lösning i Vklass.  
 

 Vid inledningen av varje lektion ska undervisande personal dokumentera elevernas närvaro i 

Vklass. I det fall eleven är ogiltigt frånvarande går det ut ett meddelande till vårdnadshavare 

och mentor som har möjlighet att agera och undersöka var eleven befinner sig/anledningen 

till frånvaron.  

 

 För att möta elevers behov av att kunna förbereda sig inför en lektion, eller för att elever ska 

kunna följa skolarbetet under t.ex. sjukfrånvaro, publicerar undervisande personal 

lektionsplaneringar och delar med sig av undervisningsmaterial till eleverna i Vklass.  
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Skolans samlade elevhälsa 

-med fokus på specialpedagogiska, medicinska, psykologiska och psykosociala insatser 
 

Skolans specialpedagog, skolsköterska och skolkurator finns tillgängliga för personalen, eleverna och 

deras vårdnadshavare för att ge stöd och vägledning på vägen mot utbildningens mål, men även som 

en länk mellan skolan/eleven och externa aktörer (t.ex. inom barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och 

ungdomshälsan, habilitering, kommunernas socialtjänst, utbildningsförvaltningar, kommunalt 

aktivitetsansvar, arbetsförmedling t.ex.). I den samlade elevhälsan ingår även skolläkare och 

skolpsykolog.  

Elevhälsoarbetet är främst förebyggande och hälsofrämjande och innebär bl.a. att professionerna 

inom den samlade elevhälsan förmedlar grundskolans överlämningar och annan värdefull 

information till den personal som jobbar nära eleven (pedagogisk personal, fritidspersonal), t.ex. om 

elevers behov av (och rätt till) anpassningar och stöd utifrån specialpedagogiska, medicinska, 

psykologiska och psykosociala behov. Syftet är att bidra med sådan kunskap som gör att alla elever 

ska utvecklas så långt det är möjligt mot utbildningens mål, ämnesplaner etc.  

Specialpedagogen, skolsköterskan och skolkuratorn ger stöd åt den pedagogiska personalen, t.ex. vid 

planeringen av undervisning som kan behöva anpassas utifrån elevers olika behov (som kan vara 

upplevda eller resultat av pedagogiska- och/eller andra utredningar som genomförts, antingen 

internt eller extern). Vid behov av särskilt stöd dokumenteras elevens stödbehov och av rektor 

beslutade insatser i ett åtgärdsprogram, ett arbete som leds av specialpedagogen i samarbete med 

övriga professioner i skolans samlade elevhälsa (skolsköterska, skolkurator och vid behov skolläkare 

och/eller skolpsykolog), men även i samråd med t.ex. ämneslärare, mentor, elevcoacher, 

studievägledare eller andra personer som har insyn i elevens behov kopplat till utbildningens mål – 

då syftet alltid är att insatserna som formuleras i åtgärdsprogrammet ska öka elevens möjligheter att 

nå utbildningens mål.   

Specialpedagogen, skolsköterskan och skolkuratorn medverkar även med sin samlade 

elevhälsokompetens vid utveckling eller anpassning av skolans olika lärmiljöer, t.ex. vid 

planeringsarbete, utvärderingar och liknande där frågor om t.ex. tillgänglighet, likvärdighet, 

delaktighet, utvärderingar och jämlikhet hanteras – så att Stora Segerstad Naturbrukscentrum kan 

vara en tillgänglig lärmiljö för alla.  

Resursteam   
 

Skolans speciallärare och elevcoacher, men även fritidsledare med arbetstid under skoltid, fungerar 

som en kompletterande resurs. De finns tillgängliga för de elever som t.ex. behöver mer stöd, mer tid 

eller alternativ/komplement till den ordinarie undervisningen som leds av ämneslärarna. Det kan 

handla om undervisning eller kompenserande stöd till elever i en mindre grupp eller 

undervisning/stöd på individnivå. Resursteamet har ett nära samarbete och informationsutbyte med 

den samlade elevhälsan, ämneslärare och andra personer som har insyn i elevens behov kopplat till 

utbildningens mål, t.ex. mentorer och studievägledare.  
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Elevhälsoteam    
 

Rektor har huvudansvaret för elevers lärande, både när det gäller kunskapsmål och sociala mål (kap. 

3 skollagen). Skolan, och därmed rektor, har också ett elevhälsoansvar (2 kap. 25–28 § skollagen), ett 

ansvar för elevers trygghet och studiero (5 kap. skollagen) och ansvaret att motverka kränkande 

behandling och agera om så sker (6 kap. skollagen).  

Utifrån detta har rektor organiserat ett elevhälsoteam vid skolan som med sin samlade kompetens 

kompletterar t.ex. lärares och övrig personals arbete med att få varje elev att nå så långt det är 

möjligt mot utbildningens mål.  

Teamet strävar efter att arbeta förebyggande och hälsofrämjande i nära samarbete med övrig 

personal på skolan, med enkla kommunikationsvägar och förutbestämda och 

genomtänkta/synliggjorda handlingsplaner, arbetsmetoder, ansvarsfördelningar, rutiner för 

dokumentation, utvärdering och återkoppling.   

Teamets tilltro till den personal som har etablerade relationer till eleverna präglar arbetet och målet 

är att ge stöd till t.ex. mentorer, ämneslärare, instruktörer, elevcoacher och fritidsledare. Teamet 

bistår verksamheten med att utvärdera, kartlägga och analysera de faktorer som bedöms påverka 

elevernas möjligheter att nå utbildningens mål. Syftet är att elevhälsoteamet ska leda verksamhetens 

utveckling mot högre måluppfyllelse hos varje elev.  

Teamet träffas fysiskt en gång per vecka men har även ett digitalt team för informationsutbyte på 

Vklass.  

Elevhälsoteamet välkomnar all personal att ha en dialog med teamets olika professioner, eller med 

teamet som helhet (t.ex. genom ett föraviserat besök på teamets veckomöte). En av flera olika 

kommunikationsvägar mellan teamet och övrig personal är digital flaggning i Vklass, t.ex. då en lärare 

eller mentor upplever att en elev, trots olika anpassningar av undervisningen, riskerar att inte nå 

kunskapskraven.   

Någon eller några representanter från elevhälsoteamet finns alltid närvarande vid 

klasskonferenserna som genomförs varje termin, inför utvecklingssamtalen. Vid klasskonferenserna 

träffas all personal som jobbar kring klassen (t.ex. undervisande personal, APL-mentor, elevcoacher 

och fritidsledare). Konferensen leds och dokumenteras av klassens studiementor. Representanterna 

från elevhälsoteamet finns framförallt med för att få insyn i om det finns någon elev, trots 

anpassningar, som bedöms få svårigheter att klara utbildningens mål och/eller ett framtida yrkesliv 

inom naturbruk. I de fall det framkommer oro för någon elev kring detta kommer elevhälsoteamet 

fungera som stöd för mentor och undervisande lärare, samt som länk mellan skolan och externa 

aktörer, t.ex. i elevens hemkommun (det kommunala aktivitetsansvaret), arbetsförmedlingen, 

arbetsmarknadsenheten, socialtjänst, hälso- och sjukvård etc.   

Elevhälsoteamets organisation. För kontaktuppgifter, se skolans webbplats!  

Rektor 

Specialpedagog, speciallärare  

Skolsköterska  

Skolkurator 

Lärare 

Studievägledning 

Servicechef (för kök, städ, elevboende, fritid) 
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RUTINER OCH HANDLINGSPLANER  

 
Här nedan följer en förteckning över de planer som finns för olika situationer och verksamheter. Utöver dessa 

lokalt framtagna planer finns styrdokument, t.ex. skollagen, läroplanen, programmål, examensmål och 

ämnesmål, som reglerar vår verksamhet.  

I samband med att ett nytt läsår startar, samt när ny personal börjar i verksamheten (på annan tid än vid 

läsårets början) ska information från närmsta chef alltid ges kring ovanstående rutiner och handlingsplaner. 

T.ex. kring dess innehåll och var dessa rutiner och handlingsplaner finns publicerade. HLR-utbildning erbjuds i 

september varje år och en digital utbildning i brandskydd ska genomföras.   

Sammanställning av tillgängliga rutiner och handlingsplaner   
1 Kris- och katastrofplan. Revideras minst en gång per år, alltid inför varje nytt läsår. Verksamhetschef ansvarar. 

Finns att ta del av i inloggat läge i Vklass. 
 

2 Utrymningsplan/Inrymningsplan. Revideras vid behov. Verksamhetschef ansvarar.  
Finns att ta del av i inloggat läge i Vklass.  
 

3 Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Rektor ansvarar.  
Finns att ta del av på skolans webbplats och i inloggat läge i Vklass.  
 
Planen upprättas inför varje nytt läsår utifrån resultat från genomförda enkätundersökningar, datainsamling från 
elevernas utvecklingssamtal och personalens medarbetarsamtal, analys av anmälningar om kränkande 
behandling, protokoll från trygghetsvandringar och elevdemokratiska råd (t.ex. skolkonferensen) samt 
personalens arbetsplatsträffar.   
 

4 Ordningsregler. Revideras vid behov. Elevhälsoteamet och boendeansvarig ansvarar.  
Finns att ta del av på skolans webbplats och i inloggat läge i Vklass.  
 

5 Introduktionsbrev till elever och vårdnadshavare i samband med utbildningsstart. Revideras inför varje nytt läsår. 
Arbetslagsledare för studiementorerna ansvarar. 
Skickas per post till alla antagna elever i början av juli.    
 

6 Rutin för stöd och särskilt stöd. Revideras vid behov.  
Specialpedagog och rektor ansvarar.  
Finns att ta del av på skolans webbplats och i inloggat läge i Vklass.  
 

7 Rutiner för frånvarohantering, inklusive mall för studiementor att använda vid elevvårdskonferens kopplat till 
hög eller ofta återkommande frånvaro. Revideras vid behov. Elevhälsoteamet ansvarar.  
Finns att ta del av i inloggat läge i Vklass.  
 

8 Alkohol- och drogpolicy med tillhörande rutiner. Revideras vid behov. Rektor ansvarar.   
Finns att ta del av på skolans webbplats och i inloggat läge i Vklass.  
 

9 Rutin för upprättande av orosanmälan till socialtjänsten finns på Regionens webbplats 
http://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/Dokument/Evo/0169d2bd-6365-4727-bfeb-fb00f202c597 
 
Rektor undertecknar och diarieför skolans orosanmälningar.  
Rektor ansvarar för att verksamhetens rutin för upprättande av orosanmälan är förankrad hos all personal.    
 

10 Rutin för samverkan mellan skola och externa aktörer  
Används då elever riskerar att inte nå utbildningens mål, vid hög frånvaro eller bedöms ha behov av stöd vid 
övergången mellan skola och framtida sysselsättning. Revideras vid behov. Elevhälsoteamet ansvarar.  
Rutinen finns tillgänglig för skolans elevhälsoteam.  
 
 

11 Datum för klassråd, elevråd, skolkonferens och enkätundersökningar läggs in i kalendariet inför varje termin. 
Rektor ansvarar för att elevrepresentanter väljs till alla elevdemokratiska råd i början av varje läsår. 
 

http://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/Dokument/Evo/0169d2bd-6365-4727-bfeb-fb00f202c597
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ELEVHÄLSOÅRET  
Augusti 

AKTIVITET SYFTE ANSVARIG 

Gemensam uppstart för all 
personal och arbete i 
arbetslagen. Analys av resultat 
från föregående års 
utvärderingar, t.ex. 
elevenkäter, måluppfyllelse, 
hälsosamtal etc.  
Personal med chefsbefattning 
uppdaterar sina medarbetare 
om de rutiner och 
handlingsplaner som 
presenteras på sid 9 i 
elevhälsoplanen. T.ex. kring 
dess innehåll och var dessa 
rutiner och handlingsplaner 
finns publicerade.   
 

-Samverka 
-Planera 
-Förebygga 
-Analysera 
 
-Synliggöra behov av 
utvecklings- och 
förändringsarbete 
 

Elevhälsoteamet 
 
Personal med chefsbefattning, 
t.ex. rektor, servicechef 

Studiementorer 
skapar/uppdaterar klassteam i 
Vklass och ansluter (bjuder in) 
all personal som kommer 
arbeta med klassen. 

Samverka 
Förebygga, främja, kartlägga  

Studiementorerna  

Överlämningar kring nya 
elevers behov av anpassningar 
(riktat till lärare, instruktörer, 
elevcoacher, EHT-personal och 
fritidspersonal), inklusive 
dokumentation av dessa 
anpassningar under rubriken 
extra anpassningar i Vklass.  
 

-Samverka 
-Planera 
-Förebygga 
 

Den samlade elevhälsan 
(specialpedagog, 
skolsköterska, skolkurator) 

Introduktion av nya elever:  
Rundvandring 
Relationsbyggande 
trivselaktiviteter mellan elever 
och personal 
Förankring av olika 
handlingsplaner och rutiner 
 

-Samverka 
-Förebygga 
-Främja 
-Uppmärksamma (lära känna) 

Studiementorer, APL-mentorer 
Ämneslärare 
Elevhälsopersonal 
Fritidsledare  
Övrig personal  
 

Diagnostiskt test i svenska 
(läsförståelse). Resultatet 
redovisas för alla pedagoger 
som undervisar i årskurs 1 så 
snart som möjligt efter 
genomförandet.  
 

Uppmärksamma behov av 
tidiga insatser, anpassningar 
etc.  

Språklärare  
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September 

AKTIVITET SYFTE ANSVARIG 

Klassteamen för personal i 
Vklass stäms av (kontroll så att 
alla team är igång och att den 
personal som arbetar med 
klassen är anslutna till rätt 
team). 
 

Samverka 
Förebygga, främja, kartlägga  

Arbetslagsledare för 
studiementorerna  

Nyantagna elever och 
nyanställd personal får 
utbildning i HLR/första hjälpen 
och brandskydd. All personal 
ska fortbildas var femte år 
(HLR) och brandskydd (varje år, 
digitalt).   
 

Förebygga, främja Personal med chefsbefattning 
Huvudskyddsombudet  

Föräldramöte för årskurs 1. 
 

Samverka Studiementorer för årskurs 1 

Information till elever och 
vårdnadshavare i årskurs 1 om 
valbara studievägar 
(yrkesutgångar), vad som krävs 
för gymnasieexamen, APL 
(även utlands-APL), etc.  
 

Planering av vägen mot 
utbildningens mål 

Studievägledare, 
studiementorer och APL-
mentorer för årskurs 1 

Läsårets första 
frånvaroavstämning, en 
månad efter terminsstart. 
Rutinen återkommer sedan 
med en månads mellanrum 
resten av läsåret. 
 

Främja 
Förebygga 

Studievägledare och 
studiementorer 

Elevrepresentanter till skolans 
elevdemokratiska råd väljs 
(elevråd, matråd, fritidsråd och 
inriktningsråd). 
 

Samverka 
Förebygga 
Planera 
Främja 

Rektor  
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Oktober 

AKTIVITET SYFTE ANSVARIG 

Klasskonferenser.  
Hittills uppnådda mål i 
pågående kurser ska 
dessförinnan vara ifyllt i Vklass.  
 

Uppmärksamma 
Kartlägga 
Samverka 
 

Studiementorer, APL-mentorer 
representanter från 
elevhälsoteamet, fritidsledare 
 

Hälsosamtal påbörjas med 
elever i årskurs 1. 

Uppmärksamma 
Kartlägga 
Förebygga 
Främja 
Samverka 
 

Skolsköterskan  

Årskurs 2 får träffa Polisen.  
 

Förebygga, främja  Elevhälsoteamet  

 

November 

AKTIVITET SYFTE ANSVARIG 

Utvecklingssamtal.  
I samband med detta gör 
eleverna i årskurs 1 sina val av 
studieväg (yrkesutgång). 
 

Samverka 
Planera 
 

Studiementorer   

Fokus på elever som behöver 
stöd och åtgärder (kopplat till 
klasskonferensens och 
utvecklingssamtalens 
dokumentation). Dialog kring 
detta sker mellan mentorer och 
EHT-personal. 
 

Analysera 
Planera 
Samverka 
Förebygga 
 

Studiementorer, APL-mentorer 
representanter från 
elevhälsoteamet, fritidsledare 
 

Nulägesrapportering till KAA i 
elevernas hemkommuner 
(måluppfyllelse) – gäller elever 
som riskerar att inte nå 
gymnasieexamen.   
 
För elever som bedöms behöva 
stöd för etablering på 
arbetsmarknaden påbörjas 
tidig skolsamverkan med 
arbetsförmedlingen (fokus på 
elever i årskurs 3, även SMD)   
 

Samverkan Studievägledare och 
skolkurator  

Skolkonferens. Bl.a. utses vilka 
elever som ska utbildas till 
elevskyddsombud. 
 

Utveckling av verksamheten, 
elever och personal samverkar 

Rektor 
 
Huvudskyddsombud  

FORTSÄTTNING NÄSTA SIDA 
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FORTSÄTTNING NOVEMBER  

AKTIVITET SYFTE ANSVARIG 

Ansöka om tilläggsbelopp för 
elever med behov av extra 
resurs/elevcoach inför 
vårterminen. 
 

Förebygga, främja  Specialpedagog  

All personal har 
medarbetarsamtal med sin 
närmsta chef. Bl.a. förs en 
dialog kring innehållet i 
årsplanen mot diskriminering 
och kränkande behandling. 
 

Analysera 
Planera 
Samverka 
Förebygga 
 

Chefer med personalansvar 

 

December 

AKTIVITET SYFTE ANSVARIG 

Elevenkät med fokus på 
innehållet i planen mot 
diskriminering och kränkande 
behandling, trivsel, studier, 
levnadsvanor etc.   
 

Utvärdera 
Uppmärksamma 
Kartlägga 
 

Rektor, representanter från 
elevhälsoteamet 

 

Januari 

AKTIVITET SYFTE ANSVARIG 

Gemensam uppstart av 
terminen för all personal och 
arbete i arbetslagen. Analys av 
resultat från föregående 
termins utvärderingar, t.ex. 
elevenkäten, måluppfyllelse 
etc. 

-Planera 
-Förebygga 
-Analysera 
 
-Synliggöra behov av 
utvecklings- och 
förändringsarbete 
 

Rektor, representanter från 
elevhälsoteamet  

Klassteamen för personal i 
Vklass stäms av (kontroll så att 
alla team är igång och att den 
personal som arbetar med 
klassen är anslutna till rätt 
team). 
 

Samverka 
Förebygga, främja, kartlägga  

Arbetslagsledare för 
studiementorerna  
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Februari 

AKTIVITET SYFTE ANSVARIG 

Kontakta de elever med 
förlängd skolgång som är 
berättigade till 
aktivitetsersättning.   
 

Bistå med stöd vid ansökan om 
aktivitetsersättning 

Skolkurator  

 

Mars 

AKTIVITET SYFTE ANSVARIG 

Klasskonferenser.  
Hittills uppnådda mål i 
pågående kurser ska 
dessförinnan vara ifyllt i Vklass.  
 

Uppmärksamma 
Kartlägga 
Samverka 
 

Studiementorer, APL-mentorer 
representanter från 
elevhälsoteamet, fritidsledare 
 

Utvecklingssamtal Samverka 
Planera 
 

Studiementorer   

Fokus på elever som behöver 
stöd och åtgärder (kopplat till 
klasskonferensens och 
utvecklingssamtalens 
dokumentation). Dialog kring 
detta sker mellan mentorer och 
EHT-personal. 
 

Analysera 
Planera 
Samverka 
Förebygga 
 

Studiementorer, APL-mentorer 
representanter från 
elevhälsoteamet, fritidsledare 
 

Hälsodag 
 

Främja god elevhälsa   Elevhälsoteamet  

Skolkonferens 
 
 
  

Utveckling av verksamheten, 
elever och personal samverkar. 
Rutiner och handlingsplaner 
(se förteckning på sidan 9 i 
elevhälsoplanen) gås igenom 
inför revidering. 
 

Rektor  

 

April  

AKTIVITET SYFTE ANSVARIG 

Revidering av verksamhetens 
olika handlingsplaner och 
rutiner enligt lista på sidan 9 i 
elevhälsoplanen.  
 

Främja 
Förebygga 
 
 

Se sidan 9 i elevhälsoplanen  

Ansöka om tilläggsbelopp för 
elever med behov av extra 
resurs/elevcoach inför 
höstterminen. 
 

Främja 
Förebygga  

Specialpedagog   
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Maj/Juni 

AKTIVITET SYFTE ANSVARIG 

Mentorsorganisationen inför 
kommande läsår förbereds. 
  

Samverkan 
Främja  

Rektor  

Slutrapport till KAA i elevernas 
hemkommuner 
(måluppfyllelse) – gäller elever 
som inte nått målen för 
gymnasieexamen under sin 
utbildning (även IM-elever).  
 

Samverkan  Studievägledare  

Enkät genomförs bland elever 
som ska avsluta sin utbildning 
vid terminsslutet. Fokus på 
studier och framtid.  
 

Utvärdera 
Uppmärksamma 
Kartlägga 
 

Rektor, representanter från 
elevhälsoteamet 

Reviderade handlingsplaner 
och rutiner publiceras på 
hemsida/Vklass inför 
kommande läsår.   
 

Främja 
Förebygga  

Webbansvarig  
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Juni/Juli/Augusti  

AKTIVITET SYFTE ANSVARIG 

Förbereda 
överlämningen/övergången 
mellan grundskola och 
gymnasieutbildning.  

Samverka 
Uppmärksamma 
Kartlägga 
Planera  
 

Skolans samlade elevhälsa 
(specialpedagog, 
skolsköterska, skolkurator) 

Antagna elever kontaktas med 
information om skolstart. I 
samband med detta bifogas en 
hälsodeklaration som ska fyllas 
i och lämnas in vid skolstart, 
samt en rekvisition där 
vårdnadshavare kan godkänna 
att journalen från 
grundskolans skolhälsovård 
överlämnas till 
skolhälsovården på Stora 
Segerstad Naturbrukscentrum.  
 

Främja 
Förebygga 
Kartlägga  

Rektor 
Skolsköterska  

 

Elevernas frånvaro stäms av varje månad under läsåret 

AKTIVITET SYFTE ANSVARIG 

En månad efter läsårets början 
(mitten av september) görs den 
första frånvaroavstämningen. 
Elever med mer än 20 % 
frånvaro, oavsett orsak, 
uppmärksammas. 
Avstämningen görs av 
elevhälsoteamet och vidare 
kontakt med berörda elever 
och omyndiga elevers 
vårdnadshavare sker via 
studiementorerna. Rutinen 
återkommer med en månads 
mellanrum under hela läsåret. 
 

Främja 
Förebygga 

Elevhälsoteamet och 
studiementorer 

 


