
Ställ gärna frågor under föreläsningen 
Under föreläsningen har du möjlighet att skicka in frågor digitalt.

Gå in på www.slido.com och uppge Event code: #Kompetento. 

Du kan gilla andras frågor som du tycker är intressanta för att ge oss en bild av vilka frågor 
som ska prioriteras. 
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http://www.slido.com/


Visättraskolan
En prioriterad elevhälsa för kunskap, trygghet och trivsel



Erik Hall Tikki Stanic 
Biträdande rektor – Elevhälsan Trygghetsansvarig
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INNEHÅLL

•Om Visättraskolan 

•Elevhälsans uppbyggnad 

•Konkreta exempel

•Synliggöra verksamhet 

•Framgångsfaktorer

OBS! Skriftligt tillstånd finns för de elever som syns på bild och film.
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Visättraskolan – Huddinge kommun

Grundskola F-6

Ca 400 elever (+40 % sedan HT-13)

Ca 15 % Nyanlända (åk 1-6)

Ca 90 % Annat modersmål
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Visättraskolan – En helt (o)vanlig skola

Film om Visättraskolans ledord – Kunskap, Trygghet & Trivsel
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https://www.youtube.com/watch?v=IZw-Pxl_hUY


Organisation – Som man bäddar får man ligga!
• Skolans organisation - möta utmaningar utifrån elevunderlag

• Biträdande rektor med ansvar för elevhälsan – delegerat ansvar från rektor 

• Trygghetsansvarig  – främjande & förebyggande 
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En prioriterad elevhälsa – Elevhälsoteam 
• En dynamisk elevhälsa utan kontor 

• Tydlig organisation 

- Elevhälsoteam – Medicinska, sociala och specialpedagogiska funktioner

- Trygghetsteam – Främjande och förebyggande för elevernas trygghet och trivsel

•Mötesstruktur för elevhälsoteamet

• Kultur som präglas av skolans ledord Kunskap, Trygghet och Trivsel
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https://www.youtube.com/watch?v=kBWqmSbX7Y0&t=8s


En prioriterad elevhälsa – Trygghetsteam 
• Trygghetsteamets styrdokument och struktur

•Medlemmar i teamet representerade från olika delar av skolans organisation

• Trygghetsteamet skapar förtroendekapital

• Prioriterade fokusområden för läsår 18/19
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Konkreta exempel – 100 % vision
• 100 % vision 

• Förtroendefulla pedagogen 
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Konkreta exempel - Studiero

• Studiero centralt för att uppnå studieresultat

• Skapa en gemensam definition av studiero

• Fyra begrepp
Trygghet/Trivsel
Kommunikation 
Ordning
Relationer 

11



Konkreta exempel - #roligareraster

Film om insatsen #roligareraster
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https://www.youtube.com/watch?v=aNFRAloRLQE&t=17s


Synliggöra verksamheten – Skapa stolthet
• Synliggöra verksamheten med hjälp av sociala medier – Facebook, Instagram & Bloggar

• Det ”lilla” extra - Visättraskolans dag, Tomterocken, Ministjärnorna 
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Framgångsfaktorer 
• Elevhälsan på samma villkor som pedagogiken – En del av ledningsgruppen 

• Systematik och kartläggning

• Det kollegiala lärandet – Läroplanens del 1 och 2

• Skolkultur präglad av det salutogena förhållningssättet
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Resultat av kvalitetsgranskning HT 18 
Rektors ledarskap 
• Rektorn leder och styr i hög utsträckning skolans utveckling av undervisningen. 

Undervisning 
• Undervisningen främjar i hög utsträckning elevernas möjligheter att nå läroplanens mål avseende 

kunskaper och värden. 

Trygghet och studiero
• Utbildningen präglas i hög utsträckning av trygghet och studiero så att eleverna kan ägna sig åt skolarbete. 

Bedömning och betygssättning 
• Förutsättningar för att säkerställa likvärdigheten i bedömning och betyg ges i hög utsträckning. 
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Tack! J
Visättraskolans hemsida
Facebook
Instagram
Visättraskolans Trygghetsblogg

Tikki Stanic 
08-535 345 93
tikki.stanic@huddinge.se

Erik Hall
08-535 345 07
erik.hall@huddinge.se
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http://grundskolor.huddinge.se/sv/visattraskolan/
https://www.facebook.com/visattraskolan
https://www.instagram.com/visattraskolan/
https://visattraskolanstrygghetsblogg.wordpress.com/
mailto:Tikki.stanic@huddinge.se
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