







DencentraltsamladeBarn-och
elevhälsanshälsofrämjandeoch
förebyggandeuppdrag



FörökadlikvärdighetiFlenskommunalaförskoloroch
skolor 

CentralBarn-ochelevhälsaiFlenskommun 
FlenskommunharencentraltsamladBarn-ochelevhälsadärelevhälsansmedicinskainsatseringår. 
DennaframställanriktarsigtillrektorförFlenskommunskommunalaförskola,fritidshem,grundskola,
grundsärskola,gymnasiumochdesspersonal. 
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Centralts amladB
 arn-o
 che levhälsam
 ed
elevhälsansm
 edicinskainsatser. 
Flenskommunsskolhuvudmanharbeslutatattgeförutsättningarfördethälsofrämjandeoch
förebyggandearbetetiutbildningengenomencentraltsamladBarn-ochelevhälsamedelevhälsans
medicinskainsatser.Syftetärattökalikvärdigheteninomdekommunalaverksamheternaideprocesser
somstödjerutvecklingenmotutbildningensmål.Enhetenledsavenverksamhetschefochharcentralt
anställdaspecialpedagoger,logoped,kuratorer,psykologer,skolsköterskorochskolläkare.Hälso-och
sjukvårdsuppdragetledsavverksamhetschefendärhuvudmannenärvårdgivare. Ihälso-och
sjukvårdsuppdragetarbetarskolsköterskaochskolläkareutifrånSocialstyrelsensoch
Folkhälsomyndighetensuppdrag.Idensamladeelevhälsanshälsofrämjandeochförebyggandeuppdrag
ingårskolsköterskaochskolläkaresomdelavdensamladeelevhälsan. 
Professionernaarbetaritvärprofessionellateammedfokuspåetthälsofrämjandeochutvecklingsinriktat
arbeteförinkluderandelärmiljöer.Begreppetinkluderandelärmiljöerbetonasdådetpekarpåskolans
ansvarförattanpassadefysiska,depedagogiskaochdepsykosocialalärmiljöernalikvärdigt. 
Skollagengörskillnadpåbarniallmänhetocheleverisynnerhet.Somjuridiskpersonbenämnsbarnet
somelevfråndetattbarnetskrivsinigrundskolanochbörjariförskoleklass.IFlenskommunarbetar
barnhälsansteammedförskolan.Elevhälsansteamarbetarmedgrundskola,grundsärskolaoch
gymnasium. 

Barnhälsanst eamiF lensk ommun. 
IBarnhälsansteamingårspecialpedagog,logopedochpsykolog.Teametsamarbetarmedförskolans
rektorerochpersonalpådekommunalaförskolornaikommunen.TeametärplaceratpåBarn-och
elevhälsanslokalercentraltiFlen. 
Ansvaretföruppföljningavbarnenshälsa,vårdochfysiskautvecklingharRegionSörmlandisittuppdrag
förbarnmellan0-6år. Skollagenharejdefinieratelleranvänderb
 arnhälsas ombegrepp.Delagarsom
omfattarbarn(0-18år)gällerförbarnpåförskolan.EnligtskollagenochLPFÖ18harförskolaniuppdrag
attverkaförhälsofrämjandeutvecklingmeduppdragattförebyggaohälsa. Teametskajobbafören
ökadlikvärdighetförbarnenikommunenochförattstöttarektoreriarbetetmedattfrämjahälsa,
lärandeochutveckling.Förbarnetsbästaärgodsamverkanenskyddsfaktor.Atthuvudmännen,
KommunenochRegionen,samverkarietttidigtskedeminskarriskförutvecklingavohälsa. 
Barnhälsoteamethariuppdragattverkaförökadsamverkan. 
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Elevhälsanst eamiF lensk ommun 
Ielevhälsansteamingårspecialpedagog,logoped,kurator,skolsköterska,skolläkareochpsykolog.Rektor
haridagslägettilldelatsigtjänstegradsinorganisationavspecialpedagog,kuratorochskolsköterska
fördelatefternyckeltalochelevunderlag.Decentralttilldeladeresursernamedlogoped,psykologiska
insatserochskolläkareharejlokaltilldelning.Teametskajobbaförenökadlikvärdighetförelevernai
kommunenochförattstöttarektoreriarbetetmedattfrämjahälsa,lärandeochutveckling.Rektor
beslutaromsininreorganisationochvilkafunktionersomskaingåiskolanslokalaelevhälsaitilläggtill
ovannämndaprofessioner.E levhälsaoche levhälsanärbegreppregleradeiskollagen. 
Fråndetattbarnetskrivsinigrundskolan,åretdåbarnetfyller6år,skrivsbarnetutfrån
barnhälsovården.Elevhälsansmedicinskaenhetpåskolanblirdenhuvudsakligavårdutföraren.Den
samladeelevhälsanharettstarktsamhällsuppdragattfrämjagodpsykiskochfysiskutvecklingförvåra
barnochungdomarochdetarviddärbarnhälsovårdensuppdragslutar.Frånochmedstarti
förskoleklassbenämnsbarnetsomelev,iSkollagen.Allalagarsomomfattarbarngällerävenförelev.
Lagarsomomfattarelevgällerinteförallabarn(0-6år). 
Idefalldärdensamladeelevhälsanbedriverdiagnos,vårdochbehandlinggällerhälso-och
sjukvårdslagen,rådandepatientsäkerhetslagarsamtskyddmotintegritetochdataskyddslag.Elevhälsans
medicinskainsatsermåsteföljaSocialstyrelsenshälsoföreskriftermeduppföljningarsamt
Folkhälsomyndighetensvaccinationsprogram.Etts.kbasprogramärutformatförelevhälsansmedicinska
insatser.Ominsatsernaejhinnsmedunderettverksamhetsåruppstårens.kvårdskuld.
Verksamhetschefenförhälso-ochsjukvårdsinsatsernaansvararförkvalitetenivårdensamttillgångtill
vårdpålikavillkor.Skolsköterskansmöjlighettillöppenmottagningärdärmedbegränsad. 

Elevhälsae nligtlagstiftarensintention 
“Förelevernaiförskoleklassen,grundskolan,grundsärskolan,sameskolan,specialskolan,gymnasieskolan
ochgymnasiesärskolanskadetfinnaselevhälsa.Elevhälsanskaomfattamedicinska,psykologiska,
psykosocialaochspecialpedagogiskainsatser.Elevhälsanskafrämstvaraförebyggandeoch
hälsofrämjande.Elevernasutvecklingmotutbildningensmålskastödjas. 
Förmedicinska,psykologiskaochpsykosocialainsatserskadetfinnastillgångtillskolläkare,
skolsköterska,psykologochkurator.Vidareskadetfinnastillgångtillpersonalmedsådankompetensatt
elevernasbehovavspecialpedagogiskainsatserkantillgodoses” 
Skollag,kap2,25§. 



3 







Främstf örebyggandeo
 chh
 älsofrämjande 
Förebyggandearbetetarvidefterennogsamplaneringochanalys.Närnågotuppmärksammasi
verksamhetenellerienprocesssomkanledatillnågotoönskatochogynnsamtvillvitaredapåhur
sannoliktdetärattdetförändrasochupphörutaninsats.Reflektion,analysochplaneringpåbörjas.För
attförhindraattutvecklinggårmotettoönskathåll,identifierasinsatsersommotverkaroönskad
utveckling.Dessaidentifieradeinsatser,sombedömtsnödvändigaförattstoppaennegativoch
ogynnsamutveckling,ärdetförebyggandearbetet. 
Främjandearbetepågårhelatidenochskerutanattnågotuppmärksammatsellerharinträffat.
Främjandearbeteärattarbetaförvetenskapliggrundochbeprövaderfarenhet.Vivetgenom
vetenskaplighetvadsomgenerelltpåverkarbarnsocheleverslärandeochutvecklingpositivtsamtvad
somgynnaretttryggtochtillitsfulltskolklimat.Hälsofrämjandeperspektivfokuserarpåattstärka
friskfaktorersomledertillhälsaochsomunderlättarlärandeochutveckling.Genomattfrämjaelevernas
fysiska,psykiskaochsocialasituationochförebyggaohälsakanelevhälsanstödjaelevernas
kunskapsutvecklingochbidratillenpositivlärandesituation. 
Åtgärdandearbeteärattlindrakonsekvenserochbegränsaytterligarenegativpåverkanmedenriktad
insats. 
Attidentifiera,reflektera,analyseraochföreslååtgärderiverksamhetenuretthälsofrämjande
perspektivärdelavdetsystematiskakvalitetsarbetet.Dettaärdencentraltsamladeelevhälsansfrämsta
uppdrag. 

Utvecklingm
 otu
 tbildningensm
 åls kas tödjas 
Skollagenangerattelevhälsan(dem
 edicinska,psykologiska,psykosocialaochspecialpedagogiska
insatserna)skastödjaelevernasutvecklingmotutbildningensmål.Destödjandeinsatsernaskarelatera
tillmåleniläroplanernaochuppställdakunskapskravsamtvaramöjligaattföljauppochutvärdera.
Lagstiftarensintentionärattutvecklingsarbetetskavaramålstyrt.Fördetkrävsattrespektiveenhetoch
verksamhetorganiserarelevhälsansarbetesåattutvecklandeprocessersomfrämjarmåluppfyllelse
kontinuerligtföljsupp,analyserasochstärksefterverksamhetensbehov.Elevhälsandeltarmedsin
bedömninginförupprättandetavåtgärdsprogram.
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Lagstiftarenharidentifierathuvudprocessersomfrämjarutvecklingmotutbildningensmålochsom
elevhälsans kastödja: 
-lärandeochpersonligutveckling 
-kunskapsutveckling(ledningochstimulans,extraanpassningarochsärskiltstöd) 
-delaktighetochinflytande 
-trygghetochstudiero 
-motverkakränkandebehandling 
-rättentillsamtdeltagandeiutbildning 
SåledesharFlenskommunscentraltsamladeelevhälsa6huvudprocesserattutveckla,stödjaoch
prioriteragenomettförebyggandeochhälsofrämjandearbetssätt. 

Specialpedagogiskainsatser 
Skollagentydliggörskolanskravpåsigatttillgodosespecialpedagogiskainsatser.Dettalämnarettfrirum
förskolorsamtetttolkningsutrymmeförvadsommenasmedatttillgodosespecialpedagogiskainsatser. 
Specialpedagogiksomforskningsfältärintegreratiskolanshelhetsuppdragkringlärande.Detomfattar
allpersonal,speciallärareochpersonalmedspecialpedagogiskkompetens.Dåtillgångtill
specialpedagogiskkompetenspåenskolaärlagstadgad,förtydligashärmedFlenskommunshållningtill
specialpedagogensuppdragochrollidencentralaelevhälsan.Dåelevhälsanfrämstskavara
förebyggandeochhälsofrämjandeochstödjaelevernasutvecklingmotmålen,tarhuvudmanneniFlens
kommunfastapåordetfrämst. Dockingårävenettåtgärdandearbete,dvsdetarbetesomuppstårnär
svårigheterellerproblemredanharuppståttochdåutifrånettreflekterandestödiettkollegialtlärande.
Tyngdpunktenutgördockdetförebyggandearbetetsomhandlaromattupptäckaochröjariskförhinder
kringlärande,utvecklingochhälsa.Detfrämjandeuppdragetärattbidratilltillgängligaochlärmiljöer
samtstärkafaktorersomfrämjarlärande,utvecklingochhälsaförallabarnochelever.Den
specialpedagogiskakompetensenskaanvändasientvärprofessionellsamverkanpåindivid,gruppoch
organisationsnivå.EnspecialpedagogiskinsatsfördencentraltsamladeelevhälsaniFlenskommun
innebärattspecialpedagogentarredapåmeromvilkabehovilärandetelevernaharsamtstödjer
pedagogernasarbetetmedattförståvilkafaktorerilärmiljöernaruntelevensompåverkarpositivtoch
negativt.Detärsåledesenfunktionmedkompetensförhandledandeochrådgivandeuppgifter.
Specialpedagogensuppdragidencentraltsamladeelevhälsanärattutgörastödtillutvecklingpå
organisationsnivå.Rektorlederochfördelarresurserisininreorganisationochkanmedfördelanställa
flerfunktionermedspecialpedagogiskkompetensutifrånorganisationensbehovochförutsättningarför
attnålagstiftarensintentionpåindividnivåmedoperativtbarn-ochelevnärastöd. 
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Systematisktk valitetsarbete 
Rektorochskolanspersonalhariuppgiftattattorganisera,ledaochutvecklaskolansomorganisation.
Enförutsättningförattgöradettaframgångsriktärförstådeprocessersompågårienlärande
organisationiskolväsendet.Attsedantahänsyntilldessaprocesseriarbetem
 edprocesserna,möjliggör
chansenattundanröjahinderförlärandeidessa.Fokusförskolutvecklingärattutgåfrånhurdetäratt
varabarn/eleviverksamhetenochhurdetblirförderashälsa,lärandeochutvecklingutifråndenmiljö,
utbildningochkvalitetverksamhetenerbjuder.Utgångspunktenförrektoräratttillsammansmed
elevhälsanverkaförenenhetlighetmotutbildningensmålutifrånengemensamförståelseavvadsom
främjarutvecklingmotmålen.Detinnebärattsystematisktutforskaochsökanykunskapinom
verksamhetenomkvalitet,normerochvärderingarsomfinnsiverksamhetenidehuvudprocessersom
främjarutvecklingmotutbildningensmål.DencentraltsamladeBarn-ochelevhälsanbidrartillattdet
systematiskakvalitetsarbetetharelevernaslärande,utvecklingochhälsaifokus. 

Processorienterads kolutveckling 
Närenverksamhetarbetarprocessorienteratredogördeniförvägförhurarbetsuppgifternaskautföras
ochhurolikasituationerskahanteras.Syftetmedettprocessorienteratarbetssättärattminimerarisken
attorganisationenläckerresurserpåfelsakerochutföraktivitetersominteledertillökatvärdefördevi
ärtillför,barnenocheleverna.Processorienteratarbetssättkanblidenpunktdärledningoch
medarbetaremötsochdärtrygghetochförtroendeförvarandrasfunktionerochrollerskapas.En
processgårsomregelattbrytaner idelprocessersomisinturbeståravaktiviteter.Aktiviteternagåratt
delauppirutiner. Omprocessernaintepåettgodtagbartsättbidrartillatttillgodoseelevernasbehov,
ärdetfelpåprocessernaochintepå eleverna.Utvecklingavrutiner,arbetssättochprocesseringåridet
systematiskakvalitetsarbetetochärendelavhuvudmannensansvar.Alltext ovanstyckeärhämtatur
JonasAsknesbokP
 rocessorienteradelevhälsa-ledaochutveckla. 

Denc entralta nställdae levhälsansm
 edicinska
insatser( EMI)f örs kolutveckling 
Utifrånde6huvudprocesserna,verkarEMIförettinkluderandeförhållningssättsomutgårfrånalla
människorslikavärde,rättochmöjlighetattingåiengemenskapdärdekankännafulldelaktighet. 

Elevhälsansmedicinskainsatserutförsavskolsköterskaochskolläkareochdeärbådeindivid-och
organisationsrelaterade.EMIskaföljaskollagenavseendehälsobesökochmöjlighetatterbjudaenklare
sjukvårdsinsatser.Fördenmedicinskainsatseningårattvidhälsobesöktidigtidentifieraproblemeller
symtomhoseleversomkaninnebäraattdeäribehovavsärskiltstödellerandrainsatser. 
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Dessutomingårvaccinationer,inklusiveattbevakavaccinationstäckningförerbjudandeom
kompletterandevaccinationer.Påorganisationsnivåkandenmedicinskainsatsensuppgifterrörasigom
atttillföramedicinskkompetensochomvårdnadskompetenssomettstödidetpedagogiskaarbetetochi
denövergripandeplaneringenavelevhälsansarbeteföratttatillvarakunskapomelevernashälsai
skolansarbete.Dessutomhandlardetomattdemedicinskainsatsernadeltariarbetetförattge
elevernakunskapomhälsosammalevnadsvanorochomfaktorersombidrartillhälsaellerohälsa.EMI
gerstöd,harvägledandesamtalochgerkonsultationtillskolanspersonalide6huvudprocesserna. 

Avgränsning:Skolsköterskansmottagningärejenplatselevernaskahänvisastillavskolanspersonalom
detintepåförvägfinnsettuttalatsyftemedbesöket.Enklaresårskador,tillgångtillplåster,stukningav
kroppsdelunderrastm.m.skahanterasavbefintligskolpersonaliarbetslaget.EMIgenomförej
luskamning. 

Denc entralta nställdes pecialpedagogensr oll
ochs tödinsatsf örs kolutveckling 
Utifrånde6huvudprocesserna,verkarspecialpedagogenförettinkluderandeförhållningssättsomutgår
frånallamänniskorslikavärde,rättochmöjlighetattingåiengemenskapdärdekankännafull
delaktighet. 

Detsyftartillattlyftafrågeställningarochinfallsvinklargenomreflektionsamtattvägledapersonalför
attutökaderasmöjligheterattskapa,utvecklaochanpassalärmiljöer.Samarbetetmellan
specialpedagog,rektorochpersonalformasochsäkerställsutifråndetsystematiskakvalitetsarbetets
resultat.Uppdragetärattbidratillutvecklingpåorganisations-,grupp-ochindividnivå.Dethandlarom
attförändra/utvecklaarbetsprocesserochstrukturersamtisittarbetebidratillattdebarnochelever
somäribehovavstöd,hjälpochsärskiltstöd,fårdetutifrånettbarnrättsperspektiv.Genomattlyfta
barnperspektivetochbarnetsperspektivbidrarspecialpedagogenattbarnetsröstgenomsyrarplanering,
genomförandeochuppföljningisinutvecklingmotutbildningensmål.Specialpedagogendeltari
skolutvecklingpåvetenskapliggrundochomvärldsbevakarochsprideraktuellforskning.Centralainslag
ochuppgifterärattkartläggahinderochmöjligheterilärmiljöngenomattreflekteraochanalysera
tillsammansmedpersonal.Specialpedagogengenomförenpedagogisktfördjupadutredningvid
utredningavelevensrätttillmottagandeigrund/gymnasiesärskola.Specialpedagogenutgörettstödför
personaleniupprättandetav åtgärdsprogramsamtmodellerarmetodocharbetssätt.Dominerandedel
avspecialpedagogensuppdragäratttillsammansmedrektor,lärare/pedagogeranalyseraocharbeta
medstrategierförattutveckladenpedagogiskamångfalden.Specialpedagogenhandlederarbetslag
utifrånbarnetochelevensbehovochkanhaträffartillsammansmedföräldrar,barn/elevochpersonal.
Arbetetskallbedrivasutifrånettsalutogentperspektiv. 
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Avgränsning:Dencentraltanställdespecialpedagogenskaejhaindividuellundervisningmedenskild
elev.Ejhellerhakontinuerligtansvarfördelaravundervisning.Dencentraltanställdespecialpedagogen
ansvararejförextraanpassningarpåindividnivåochejellerförinsatsermedsärskiltstöd. 


Denc entralta nställdelogopedens r ollo
 ch
stödinsatsf örs kolutveckling 

Utifrånde6huvudprocesserna,verkarlogopedenförettinkluderandeförhållningssättsomutgårfrån
allamänniskorslikavärde,rättochmöjlighetattingåiengemenskapdärdekankännafulldelaktighet. 
Uppdragetärrenthandledandeochkonsultativtisyfteattstärkakompetensförspråkstärkandeoch
kunskapsutvecklandearbetssätt.Syftetäratttidigtupptäckaochförebyggaskolrelateradetal-,språk-
ochkommunikationssvårigheter. 
Logopedenkanhjälpatillattförståvadtal-ochspråksvårigheter,röstbesvär,stamning,läs-och
skrivsvårigheterinnebärochgerrekommendationeromvadsomkanhjälpabarnetocheleveni
lärmiljön.Logopedhjälpertillattförståautismspektrumtillståndochandraneuropsykiatriska
funktionsnedsättningar.Logopedärettstödochhandlederförskolansochskolanspersonalisyfteattöka
kompetensochsäkerställautvecklingavindividensadaptivaförmågorochsocialaträning. 
LogopediBarn-ochelevhälsanhariuppdragattisamarbetemedBVC,Barn-ochelevhälsans
professioner,Logopedmottagning,Habiliteringen,personalochvårdnadshavaretolkaresultatav
utredningarsåarbetssättochpedagogiskplaneringutgårfrånbarnetsochelevensförutsättningaroch
behov.Iuppdragetingårkartläggningochanalysavbehovilärmiljösamtåtgärderförbarnetsoch
elevensbästasomunderlagförpedagogiskplanering.Logopedhandlederarbetslagutifrånbarnetoch
elevensbehovochkanhaträffartillsammansmedföräldrar,barn/elevochpersonal. 
LogopedhandlederpersonalenmedmultimodalkommunikationAKK(alternativochkompletterande
kommunikation).AKKärettsamlingsnamnförolikakommunikationssättmellanmänniskor.AKKgerossi
omgivningentillbarnocheleveribehovavkommunikationsstödmöjlighetenattförståvarandra,
uttryckavårakänslor,åsikterochtankar. 
LogopedsamarbetarmedBarn-ochelevhälsansandraprofessionerochadjungerasiBHTochEHTnär
behovuppstår.LogopedskriverremisstillRegionenförbarniförskolanförutredning.Förvarjebarnoch
elevsomharenkontaktmedlogopediRegionensregi,adjungerasBarn-ochelevhälsanslogopediBHT
ochEHTförattkvalitetssäkraarbetsmetoderochrättentillsärskiltstöd.Bevakarochsprideraktuell
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forskninginomområdettal,språkochkommunikationocharbetarförebyggandekringentillgänglig
lärmiljöförenoptimalutvecklingkringspråk-ochkommunikationsutveckling. 
Avgränsning: Barn-ochelevhälsanslogopedharejiuppdragattutreda,diagnostiseraellerbehandla
kommunikationsproblem. 


Denc entralta nställdek uratornsr ollo
 ch
stödinsatsf örs kolutveckling 

Utifrånde6huvudprocesserna,verkarkuratornförettinkluderandeförhållningssättsomutgårfrånalla
människorslikavärde,rättochmöjlighetattingåiengemenskapdärdekankännafulldelaktighet. 
Fördenpsykosocialainsatsen,somavserkurator,ingåratttillförapsykosocialkompetenssomettstödi
detpedagogiskaarbetetochidenövergripandeplaneringenavelevhälsansarbete.Kuratorns
kompetensisocialtarbeteinnebärattutifrånenhelhetssyn kunnaanalysera,förståocharbetamed
socialaprocesserpåindivid-,grupp-ochorganisationsnivå.Kompetensenomfattarkunskapi
beteendevetenskap,samhällsvetenskapochjuridik.Kuratornbidrarmedkunskapomrisk-och
skyddsfaktorerförelevershälsa,socialasituation,lärandeochutvecklingochmedkunskaperom
samhälletsstödsystem. 
Kuratornsarbetehandlaromattvaraobservantpåattelevenuppfattarlärmiljöninkluderande,
meningsfullochhanterbarurettsalutogentperspektiv.Detgälleratttidigtuppmärksammabehovföratt
utredaochföreslårelevantstödsombidrartillgodaochtryggauppväxtmiljöeriskolan. Den
psykosocialainsatsenomfattarattgestöd,vägledandesamtalochkonsultationtillskolanspersonalide6
huvudprocesserna.Kuratornarbetartillsammansmedpersonalenochelevernaivärdegrundsarbetetpå
skolanochharettsärskiltfokuspåskolanskvalitet,normerochvärdenide6huvudprocesserna.På
individnivåkandetingåattgenomförasamtal,såsomstöd-,motivations-ochkrissamtalliksom
utredandeochrådgivandesamtalmedenskildaeleverochderasfamiljerrelateradetillskolsituationen. 
Utifrånetttydligtsyfte,utrederochbedömerkuratorndensocialaochpsykosocialasituationenför
enskildaelever,blandannatsomunderlaginförbeslutomsärskiltstödochvidupprättandeav
åtgärdsprogram.Ikuratornsuppdragingårattinförmottagandeigrund-ochgymnasiesärskola
genomföraenskolsocialutredningsomendelavenfördjupadutredning. 
Avgränsning: Barn-ochelevhälsanskuratorharejiuppdragattutreda,diagnostiseraellerbehandla
individuellasvårigheterutanfördetsomuppståridenskolsocialakontexten. 
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Utifrånde6huvudprocesserna,verkarpsykologen förettinkluderandeförhållningssättsomutgårfrån
allamänniskorslikavärde,rättochmöjlighetattingåiengemenskapdärdekankännafulldelaktighet. 
Psykologenkanhandledaochutbildaarbetslagförattökaderasförmågaattreflekteraochagerakring
barn-ochelevgruppersamtskapagemensammanormerochlärprocesser.Påuppdragavrektorkan
psykologeninformeraochsamtalamedelevgrupperomfrågorkringutvecklingspsykologiochpsykisk
hälsa. 
SomendelavdencentralaBarn-ochelevhälsanärpsykologensuppdragatthjälpaförskolaochskola
somorganisationattsemöjlighetermenävenproblemurbarnetsochelevensperspektiv.Enpsykolog
arbetarpåuppdragavrespektiverektor ochskavaratillgängligaförföräldrar,personalochelever.
Uppdraget äratttolka,förtydligaochförklaraproblemurdeinblandadesolikaperspektiv. 
Psykologenarbetarmedfokuspåinlärningochpedagogiskproblematik.Frågeställningarnahandlaräven
omindividenseventuellahinderförinlärningochhurdebästkanförståsisittsammanhang.Psykologen
bidrarmedpsykologiskkompetenskringgrupperavbarnochelevermedolikatyperavsårbarheter. 
Rektorkanävengepsykologenuppdragetattgenomföraenskolpsykologiskutredning.Utredningenska
resulteraiettpsykologutlåtandedärbedömningomhinderförlärandegessamtförslagpååtgärder.Ett
utredningsuppdragäroftakopplattillenbedömningomenenskildelevfyllerkriteriernafördiagnosen
intellektuellfunktionsnedsättning.Idettakanävenpsykologengekonsultation/handledningtill personal 
medsyfteattundanröjahinderförlärande. 
PsykologensamverkariärendenmedBarn-ochungdomspsykiatrin,Habiliteringsverksamhetenoch
Socialtjänstenoch/ellerandraexternaaktörersamtförmedlarkontaktellerremitterarvidbehov. 
Avgränsning:PsykologidencentraltsamladeBarn-ochelevhälsangenomförejterapiellerpsykologisk
behandling. 
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