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Verksamhetsberättelse barn- och elevhälsan 2018 (BSN 2018/312)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att barn- och skolnämnden godkänner rapporten.

Sammanfattning
Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.
Elevhälsan ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsa ska finnas för
elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola
samt gymnasiesärskola.
I elevhälsans uppdrag ingår generellt att:




främja elevers lärande, utveckling och hälsa
förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa

I elevhälsans arbete ingår det individuellt att:






bidra till att varje elev ges förutsättningar att utvecklas så lång det är möjligt enligt
utbildningens mål
undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa
uppmärksamma och på rektors uppdrag utreda orsaker till ohälsa
bidra med åtgärder och anpassning för varje elev i behov av särskilt stöd
Barn och elevhälsans uppdrag omfattar Lidköpings kommuns barn och elevhälsostöd för
åldrarna 0-16 år och verkar på kommunens skolor och förskolor.

Analys
Barn och elevhälsan i Lidköping har utvecklats mot ett mer förebyggande och främjande
arbetssätt. Vår omorganisation och arbetet med systematiskt kvalitetsarbete har bidragit till en
allt mer integrerad barn- och elevhälsa på enheterna. Barn- och elevhälsans personal är mer
tillgänglig och arbetar närmare personalen.
Vi ska fortsätta samarbetet med våra samarbetspartners då nätverksarbete runt barn och unga
är stödjande. Utvecklingsarbetet att samverka med BNM-Mariestad (Barn neuropsykiatrisk
mottagning) har inte nått ända fram.
Enheten har skapat en stabil organisation där vi har full bemanning. Detta har skapat en trygg
tillvaro för rektorer och förskolechefer vilket har genererat en allt mer integrerad barn- och
elevhälsa i verksamheten.
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Vår utmaning är mindre enheter där EHT, Elevhälsoteam, endast kan delta en dag i veckan
utifrån elevantal.

Beslutsunderlag




Verksamhetsberättelse barn- och elevhälsan
Verksamhetsberättelse Skolpsykologer 2017-18
Verksamhetsberättelse barn- och elevhälsans medicinska insats 2017/2018
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