Fagerlidsskolans Elevhälsa

Samlad elevhälsa
-

Rätten till likvärdig utbildning.

På Fagerlidsskolan är vi förvissade om att vi är varandras kunskapskällor
och ovärderliga stöd. Forskning om samband mellan studier och hälsa
visar att god hälsa ger bättre studieresultat, men även att goda
studieresultat ger bättre hälsa. Detta viktiga samband mellan lärande och
hälsa vill elevhälsan främja genom medvetet arbete, där sociala förmågor
lyfts parallellt med förvärvandet av kunskaper i positiv anda. Det
förebygger ohälsa och främjar trygghet, glädje och lust att lära mera.

Kompetenser:
Medicinsk - Skolläkare, skolsköterska, skollogoped
Psykologisk - Tillgång till skolpsykolog
Psykosocial - Kurator
Specialpedagogisk– Specialpedagog, speciallärare

Övergripande insatser:
Hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande
•
•
•

Främja elevers lärande, utveckling, språkande och hälsa.
Förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter.
Bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och
hälsa.

Individuellt riktat arbete:
•
•
•
•

Ge eleven förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt mot
kunskapsmålen.
Undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa.
Uppmärksamma och på rektors uppdrag utreda orsaker till
inlärningsproblem och ohälsa.
Bidra med åtgärder och anpassningar för varje elev i behov av
särskilt stöd.

Rektors uppdrag:
Rektor har det samlade ansvaret för elevhälsan och leder och fördelar
arbetet.

Specialpedagogens uppdrag:
•

•

•
•
•
•
•
•

Att inom Fagerlidsskolans elevhälsa planera för, genomföra och
utvärdera specialpedagogiska insatser på individ-, grupp- och
organisationsnivå.
Att besöka skolans arbetslag regelbundet och i samverkan med
arbetslagen kartlägga, utreda och stödja elevers lärande, samt
utformandet av tillgängliga lärmiljöer och vid behov
åtgärdsprogram.
Att vid behov genomföra vägledningstillfällen och samtal (enskilt
eller i mindre grupper) med elever, personal och vårdnadshavare.
Att genomföra vissa test och följa upp resultaten tillsammans med
elever, lärare och vårdnadshavare.
Att dokumentera, samt vara länk mellan arbetslag och skollogoped.
Att uppmuntra och arbeta för samverkan mellan hem, skola och
instanser utanför skolan.
Att medverka i arbetet med att ta emot nya elever och lämna elever
vidare till nästa skola/stadium.
Att regelbundet medverka vid elevhälsans olika träffar och skolans
pedagogiska konferenser.

Medicinsk kompetens:
Skolsköterskan finns på Fagerlidsskolan på tisdagar.
Skolläkaren kommer till kommunen en dag i månaden.
•

Skolsköterskan har hälsosamtal och vaccinationer enligt
basprogram:

•
•

Förskoleklass: Hälsosamtal tillsammans med elev och
vårdnadshavare. Kontroll av tillväxt, syn, hörsel, rygg.
Åk.2. Kortare hälsosamtal med kontroll av tillväxt, syn, rygg.
Erbjudande om vaccination mot mässling-påssjuka-röda hund.

Kuratorns uppdrag:
•
•
•
•
•
•

Observationer
Gruppsamtal
Samtalsstöd
Handledning till personal
Rådgivning till vårdnadshavare
Skolsociala utredningar

Kurator finns på skolan på tisdagar.

Logopedens uppdrag:
•
•
•
•
•

Observation
Utredningar
Bedömningar av språkliga svårigheter
Utlåtande och intyg
Handledning till pedagoger och Vårdnadshavare

Logoped är på skolan var 7:e vecka

Källor:
Textmaterial: Socialstyrelsen och skolverket.

