
 

Information med handledning från Elevhälsan  

Läsåret 2021/2022                            Uppdaterad 2021 09 15 

På Kalmar Waldorfskola är elevens hälsa allas angelägenhet och allas ansvar. Varje elev 
ska bli bemött med respekt, vara trygg och trivas i skolan. 
Vår uppgift är att främja lärande och undanröja hinder för elevers lust och möjligheter att 
lära och utvecklas. Ett förtroendefullt samarbete mellan hem och skola är en förutsättning. 

I Elevhälsan ingår:  

John Green rektor grundskola och gymnasiet, Cecilia Ferrari bitr.rektor och 
specialpedagog, Irmeli Green stödlärare och läkeeurytmist, Maria Flander stödlärare och 
läkepedagog, Angelica Holmén Winblad specialpedagog, Anna Nordstrand, skolsköterska, 
Lizel Forsberg kurator och Bengt Hjelmqvist skolläkare. 

John Green (rektor) john.green@kalmarwaldorfskola.se Tel 0480-47 95 52                                                                 

Anna Nordstrand (skolsköterska): anna.nordstrand@kalmarwaldorfskola.se Tel 
0480-479518 

Bengt Hjelmqvist (skolläkare) Tidsbeställning genom skolsköterskan                                           

Maria Flander stödlärare/läkepedagog) maria.flander@kalmarwaldorfskola.se                                                          

Cecilia Ferrari (bitr.rektor/specialpedagog) cecilia.ferrari@kalmarwaldorfskola.se Tel 0480- 
479552                           

Irmeli Green (stödlärare/läkeeurytmist) irmeli.green@kalmarwaldorfskola.se  Tel 0480-47 
96 50                              

Lizel Forsberg kurator lizel.forsberg@kalmarwaldorfskola.se  Psykolog kontaktas vid 
behov 

Elevhälsan olika kompetenser ska vara ett komplement till skolans övriga 
verksamhet. 

De personer som ingår i Elevhälsan representerar tillsammans specialkompetens inom 
special- och läkepedagogik, läkeeurytmi, samtalsterapi och medicinsk omvårdnad. 

Elevhälsan har fast mötestid: Tisdagar 14 30-16 
Ytterligare tid avsätts vid behov. 
Skolsköterskan finns tillgänglig på skolan: Tisdagar och onsdagar 
Kuratorn: måndagar och tisdagar varannan vecka, (ojämna under höstterminen) 
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Regelbunden avstämning sker med skolläkaren 
Tidsbokning till läkaren sker genom skolsköterskan 
Kontakterna till kurator och psykolog kan förmedlas genom rektor om så önskas eller 
direkt 

Elevärenden som ska tas upp av elevhälsoteamet anmäls skriftligen på avsedd 
blankett och lämnas till elevhälsan:  
Blankett: ”Anmälan till Elevhälsoteamet” (EHT) 

OBS: Blanketterna som ska användas laddas ner på: Schoolsoft/ Startsida/ Filer och 
länkar 

Elevvårdskonferens gällande enskilt barn/elev görs alltid i samråd med förälder/
vårdnadshavare. Elevhälsan kallar till möte. 

EXTRA ANPASSNINGAR INOM RAMEN FÖR ORDINARIE UNDERVISNING  
Skolans ansvar och elevernas rättigheter 
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas 
bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. 
Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar 
att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 
svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika 
för alla. (Lgr 11 s. 8) 

Alla som arbetar i skolan skall 
  *Ha ett särskilt ansvar för att kvaliteten i undervisningen upprätthålls och utvecklas 

kontinuerligt  *Uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd  

 Alla lärare skall 
*Ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande 
*Stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan 
*Stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter 
*Organisera och genomföra arbetet så att eleven - utvecklas efter sina förutsättningar och 

samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga. ( Lgr 11 s.14)  

Extra anpassningar 
Om man befarar att en elev inte kommer att nå de önskade kunskapskraven ska eleven 
skyndsamt få stöd genom extra anpassningar. Skolsituationen ska anpassas efter varje 
elevs förutsättningar och detta ska i första hand lösas inom ramen för den ledning 
och stimulans som alla elever ges i ordinarie undervisning. Extra anpassningarna 
skall diskuteras fram tillsammans med eleven.  

Med extra anpassningar menas t.ex. 
Anpassat material 
Alternativa verktyg 
Lyssna på texter 



Muntliga prov 
Stöd med planering/struktur 
Stöd i att starta upp arbete 
Extra tydliga instruktioner 
Personligt schema 
Stöd i att förstå texter/förförståelse 
Extra färdighetsträning 
Enstaka specialpedagogiska insatser 
Specialpedagogisk- och eller speciallärarhandledning 

Klasslärares/Klassföreståndares ansvar 
Klasslärare/klassföreståndare är oftast de som först upptäcker om en elev börjar uppleva 
svårigheter i relation till skolarbetet. Klasslärare/klassföreståndare ska då: 
*I samarbete med eventuell ämneslärare, elev och vid behov speciallärare, skyndsamt 

sätta in extra anpassningar inom ramen för undervisningen 
*”Extra anpassningar” förs in i den enskilda elevens dokumentation på Schoolsoft  
*Vårdnadshavare informeras 
*Förankra elevens behov och anpassningar hos övriga berörda pedagoger 
*Tillsammans med specialpedagog informerar om pedagogiska utredningar  

BEHOV AV SÄRSKILT STÖD 
Anmälan gällande särskilt stöd 
Om klasslärare/klassföreståndare misstänker att en elev är i behov av särskilt stöd/
uppmärksammar att de extra anpassningar som redan görs inte är tillräckliga ska rektor 
informeras, samt en anmälan till elevhälsan via specialpedagog gällande särskilt stöd 
göras.  
Blankett: ”Anmälan om behov av särskilt stöd” 

ÅTGÄRDSPROGRAM:  
Åtgärdsprogram ska upprättas när speciella åtgärder vidtas, utöver de extra 
anpassningar som görs i den ordinarie undervisningssituationen:  
* Om pedagogisk kartläggning och/eller utredning visar att en elev är i behov av särskilt 
stöd 
Det kan handla om en funktionsnedsättning, medicinsk/psykosocial problematik, psykisk 
ohälsa, 
svårigheter i det sociala samspelet, koncentrationssvårigheter, upprepad och lång 
frånvaro.   

Inför beslut av ett ÅP görs alltid en utredning/pedagogisk kartläggning  
Blankett: ”Utredning av en elevs behov av särskilt stöd” . Se Manual  

   
Genomförande av åtgärdsprogram 
I frågor rörande insatser av särskilt stöd så som stöd i särskild undervisningsgrupp, 
enskild undervisning, anpassad studiegång, flytt till annan årskurs, är det rektor 
som fattar beslut. 



Blanketter:  ”Beslut om åtgärdsprogram för elever som behöver särskilt stöd”, 
  ”Nytt beslut om åtgärdsprogram”   
  ”Beslut att avsluta åtgärdsprogram” . 

Åtgärdsprogram skrivs tillsammans med berörd/berörda lärare i elevens och 
målsmans närvaro. 
I åtgärdsprogrammet ska det tydligt framgå vilka överenskommelser som gjorts och vem 
som ansvarar för vad.  
Åtgärdsprogrammet undertecknas av elev, målsman, ansvariga lärare och rektor. 
Ansvarig pedagog ser till att information om åtgärdsprogrammet når berörd personal. 

Kopia lämnas till Elevhälsan. 
Åtgärdsprogrammet ska sparas hos rektor under elevens hela skoltid. 

Klasslärare/ mentorer ansvarar för: 
- att alla berörda har en god bild över elevens skolsituation 
- att uppmärksamma att en elev inte når målen för sin utbildning 
- att kartlägga situationen genom att införskaffa och vidarebefordra relevant information  
- att diskutera förslag till åtgärder på individ, grupp och organisationsnivå 
- att elevhälsan kontaktas 
- att tidigare åtgärdsprogram följs upp och utvärderas.  

- Blanketter: ”Uppföljning” och ”Utvärdering”. 

Utdrag från skollagen 3 kap 8§ som refereras i  Skolverkets Allmänna Råd:  
”Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram”, s. 10- 14. 

Om en elev riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller mot 
att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås ska eleven skyndsamt ges stöd i form av 
extra anpassningar. (inom ramen för den ordinarie undervisningen).  

Är stödinsatserna trots detta inte tillräcklig gör lärare eller övrig skolpersonal en anmälan 
av elevens eventuella behov av särskilt stöd till rektor. 

När rektor har fått information om att en elev på skolan kan vara i behov av särskilt stöd är 
det rektors ansvar att se till att en utredning påbörjas som underlag för att förstå varför 
eleven har svårigheter i skolsituationen och vilka stödinsatser som skolan behöver sätta in. 

Elevhälsan har en viktig roll i arbetet med utredningar. 

Särskilt stöd beslutas av rektor och dokumenteras i ett åtgärdsprogram.  
Åtgärdsprogrammet ska fungera som ett stöd vid planering och genomförande av den 
pedagogiska verksamheten kring eleven. 

Får eleven stöd i form av extra anpassningar ska detta dokumenteras i elevens skriftliga 
utvecklingsplan. 

Elevakterna är sekretessbelagda och inte offentliga. 
Alla inblandade i frågor rörande elevhälsan har tystnadsplikt.   
























