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Elevhälsa i praktiken Erik Hall
Biträdande rektor med ansvar för elevhälsan

Visättraskolan

Semira Vikström
Rektor

Visättraskolan

Innehåll

• Visättraskolan i korthet

• Vänd skolan!

• 6 framgångsfaktorer i 

arbetet med en prioriterad 

elevhälsa 

• Reflektionsfrågor

Visättraskolan i korthet

• F-6 kommunal skola 

• Huddinge – Flemingsberg

• Utsatt område

• Ca 400 elever 

• Ca 85 % Annat modersmål

• Ca 65 anställda på skolan

• Kunskap, Trygghet & Trivsel 

• Organisation
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Visättraskolan i korthet

• F-6 kommunal skola 

• Huddinge – Flemingsberg

• Utsatt område

• Ca 400 elever 

• Ca 85 % Annat modersmål

• Ca 65 anställda på skolan 

• Kunskap, Trygghet & Trivsel 

• Organisation

”Vänd skolan!”

Utvecklingsområden

1. Förbättra arbetsmiljön

2. Få en budget i balans

3. Öka elevunderlaget

4. Öka tryggheten

5. Förbättra kunskapsresultaten

Hur börjar man?

• Kartläggning – Lära känna sin 

verksamhet

• Hur?

• Delaktighet 

• Tidsbrist 

Konkret exempel:

”Brevet”
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”Brevet”

1. Vilka 3 punkter ser du som 
mest akuta & hur ser du att 
man ska arbeta med dessa?

2. Vilka är skolans styrkor & 
utvecklingsmöjligheter?

3. Vad förväntar du dig av mig 
som rektor?

Skolinspektionens besök sammanfattar

• Hösten 2012 – 22 nedslag

• Hösten 2018

Regelbunden kvalitetsgranskning:

1. Rektors ledarskap

2. Undervisning

3. Bedömning & Betygssättning

4. Trygghet & Studiero

”Det är en av de bästa skolor jag har varit 

på under mina nio år på Skolinspektionen 

och då har jag ändå varit på ungefär 250 

skolor.”

Kjell Gyllenswärd – Utredare Skolinspektionen

Huddinge direkt 2019-02-06

En prioriterad elevhälsa
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1. En tydlig elevhälsoorganisation

2. En framgångsrik elevhälsa 

förutsätter en god arbetsmiljö

3. Tydliga ledstänger och strukturer 

i elevhälsoarbetet

4. Elevhälsoarbetet som en del 

av det systematiska kvalitetsarbetet

5. Elevhälsoteamets insatser

6. Trygghetsteamets insatser

1. En tydlig 
elevhälso-

organisation

2. En 
framgångsrik 

elevhälsa 
förutsätter en 

god arbetsmiljö

3. Tydliga 
ledstänger och 
strukturer i 
elevhälso-
arbetet

4. Elevhälso-
arbetet som en 

del av det 
systematiska 

kvalitets-
arbetet

5. Elevhälso-
teamets 
insatser

6. Trygghets-
teamets 
insatser

6 framgångsfaktorer

1. En tydlig 
elevhälsoorganisation

1. En tydlig elevhälsoorganisation

• En prioriterad elevhälsa

• Alla är en del av elevhälsan

• Prestigelöshet

• Organisera utifrån behov

Konkreta exempel:
Två team

Mötesstruktur
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Centrala kuggar

• Länkar mellan de två teamen

• Tydliga uppdrag & förväntningar

• Mandat från rektor

Centrala kuggar

• Länkar mellan de två teamen

• Tydliga uppdrag & förväntningar

• Mandat från rektor

Biträdande rektor med ansvar 

för elevhälsan
• Ansvarar för ledorden trygghet och trivsel 

och har ett delegerat ansvar från rektor över 

den samlade elevhälsan. 

• Ansvarar för ledorden trygghet och trivsel 

inom ramen för skolans systematiska 

kvalitetsarbete.

• Leder skolans elevhälsoteam som har det 

övergripande perspektivet på 

elevhälsoarbetet.

• Personalansvar för skolsköterska, 

speciallärare, trygghetsansvarig och delar 

av lärarlaget.

Centrala kuggar

• Länkar mellan de två teamen

• Tydliga uppdrag & förväntningar

• Mandat från rektor

Trygghetsansvarig
• Leder och fördelar arbetet inom 

trygghetsteamet.

• Ansvarar för det dagliga arbetet inom 

#roligareraster.

• Ansvarar för att registrera och följa upp 

arbetet med incidentrapportering.

• Genomför värdegrundsarbete tillsammans 

med berörd personal.

• Stödsamtal 

Mötesstruktur

• Snabba vägar – Hur?

• Anpassa utifrån verksamhetens 

behov

• Mötesstruktur –

Fyra delar som utgör helheten

• En eftermiddag 
varannan vecka

• 1 timme/vecka

• Protokoll mejlas ut 
till all personal

• Varannan 
vecka

• Helikopter-
perspektiv

• Kunskap, 
Trygghet, 
Trivsel

• Protokoll 
mejlas ut till all 
personal

• En 
gång/termin

Klass-
konferens

Lednings-
möte

Elevhälso-
team

Trygghets-
team
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Våra tips för effektivare möten! 

• Ju färre möten desto bättre! 

• Formulera syftet med mötet, och besluta sedan vilka som ska 

delta utifrån mötets syfte. 

• Besluta roller inför mötet, exempelvis vem som leder mötet, 

vem som dokumenterar.

• Återkoppling, sätt ord på hur mötets innehåll ska återkopplas till 

berörda.

• Glöm inte att också sätta ord på vad som fungerar bra! 

Reflektion

• Har ni en tydlig elevhälsoorganisation där alla vet vem som gör 

vad och varför? Varför/Varför inte?

2. En god arbetsmiljö

4. En god arbetsmiljö som andas vi-känsla

• Personalen är nyckeln

• Kugghjulet

• Stabilitet och långsiktighet

• Varför väljer man att arbeta 

i er verksamhet?
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4. En god arbetsmiljö som andas vi-känsla

• Personalen är nyckeln

• Kugghjulet

• Stabilitet och långsiktighet

• Varför väljer man att arbeta 

i er verksamhet?

Konkret exempel:
Det förlängda personalrummet

Det förlängda personalrummet

• Dela-kultur

• Intern Facebookgrupp

• Varför?

• Alla ska vara med – Samverkan 

• Högt och lågt

• Inblick och förståelse för 

varandras uppdrag

• Stolthet

• VI-känsla

Reflektion

• Varför väljer man att arbeta i er verksamhet? Hur vet ni det?

3. Tydliga ledstänger och 
strukturer
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3. Tydliga rutiner och ledstänger 

• Stabil grund – Varför?

• Tydliga ramar

• Förväntningar utifrån 

förutsättningar

• Lägger tid på rätt saker

Konkreta exempel:
Visättraskolans A-Ö

Åtgärdstrappa för kunskap, 

trygghet & trivsel

Visättraskolans A-Ö

• ”Rutinsörja”

• Röda mattan

• Ett samlat dokument för ALLA 

rutiner och dokument

• Länkar

• Enkla vägar för att hitta rätt –

Direkt

Visättraskolans A-Ö

• ”Rutinsörja”

• Röda mattan

• Ett samlat dokument för ALLA 

rutiner och dokument

• Länkar

• Enkla vägar för att hitta rätt –

Direkt

Åtgärdstrappa för kunskap, trygghet och 
trivsel

• Förenkla ett måste –

dokumentationen 

• Tydlighet

• Likvärdighet 

• Insyn

• Unikum

• 6 steg
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Åtgärdstrappa för kunskap, trygghet och 
trivsel

• Förenkla ett måste –

dokumentationen 

• Tydlighet

• Likvärdighet 

• Insyn

• Unikum

• 6 steg

Åtgärdstrappa för kunskap, trygghet och 
trivsel

• Förenkla ett måste –

dokumentationen 

• Tydlighet

• Likvärdighet 

• Insyn

• Unikum

• 6 steg

Åtgärdstrappa för kunskap, trygghet och 
trivsel

• Förenkla ett måste –

dokumentationen 

• Tydlighet

• Likvärdighet 

• Insyn

• Unikum

• 6 steg

Reflektion

• Utifrån Sergiovannis pyramid, vilken dimension skulle ni se som er 

skolas styrka? Varför?

• Vilken dimension ser ni som er skolas utvecklingsområde? Varför?
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4. Elevhälsoarbetet som en del 
av det systematiska 
kvalitetsarbetet

4. Elevhälsoarbetet som en del av det 

systematiska kvalitetsarbetet

• Tack Twitter!

• Ny vision - Ledord

• Röd tråd & struktur i det 

systematiska kvalitetsarbetet

• Tydlig skillnad före och efter

Konkreta exempel:
Röda tråden

Röda tråden

• Ledorden visar vägen

• Förenklat och förtydligat

• En plan för hela verksamheten

• Arbetsplanen       Trygghet & 

Trivsel      Planen mot 

diskriminering & kränkande 

behandling

Röda tråden

• Ledorden visar vägen

• Förenklat och förtydligat

• En plan för hela verksamheten

• Arbetsplanen       Trygghet & 

Trivsel      Planen mot 

diskriminering & kränkande 

behandling
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Röda tråden

• Ledorden visar vägen

• Förenklat och förtydligat

• En plan för hela verksamheten

• Arbetsplanen       Trygghet & 

Trivsel      Planen mot 

diskriminering & kränkande 

behandling

Röda tråden

• Ledorden visar vägen

• Förenklat och förtydligat

• En plan för hela verksamheten

• Arbetsplanen       Trygghet & 

Trivsel      Planen mot 

diskriminering & kränkande 

behandling

Röda tråden

• Ledorden visar vägen

• Förenklat och förtydligat

• En plan för hela verksamheten

• Arbetsplanen       Trygghet & 

Trivsel      Planen mot 

diskriminering & kränkande 

behandling

https://www.youtube.com/watch?v=KXOooQXixYE
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Reflektion

• Hur synliggörs ert elevhälsoarbete i det systematiska 

kvalitetsarbetet?

5. Elevhälsoteamets insatser

5. Elevhälsoteamets insatser

• Den samlade elevhälsan är 

ingen ö 

• Elevhälsans roll när kriser 

uppstår 

Konkreta exempel:
Att hantera en kris

Att hantera en kris

• När det ofattbara inträffar

• Hur?
– Min skola är bästa skolan, den 
har räddat mitt liv. De här lärarna. 
Det går inte ens att beskriva. De 
har hjälpt inte bara mig. De tänker 
på alla. Om någon är dum kommer 
lärarna direkt och tar det vidare till 
rektorn.
Melvin Widenberg, 9 år Aftonbladet 2021-07-
19
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#viärvisättra & panelsamtal

• Elever och vårdnadshavare

• Första skoldagen, 2 delar:

1. Skjutningen

2. #viärvisättra

• Panelsamtal om ”det svåra 

samtalet” 

#viärvisättra & panelsamtal

• Elever och vårdnadshavare

• Första skoldagen, 2 delar:

1. Skjutningen

2. #viärvisättra

• Panelsamtal om ”det svåra 

samtalet” 

5 tips att ha med sig när det ofattbara 

händer:

1. Information

2. Ta stöd av huvudmannen

3. Ta hjälp av proffsen!

4. Samtalsstöd

5. Vara en skola mitt i byn

Reflektion

• På vilket sätt kan er elevhälsa stötta upp när kriser uppstår hos 

er? 

https://www.youtube.com/watch?v=eoVHrvT1R_4
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6. Trygghetsteamets insatser
Konkreta exempel:
Likvärdig start

#roligareraster

6. Trygghetsteamets insatser

• Öka tryggheten – Viktigt 

utvecklingsområde

• Direkta åtgärder från start

• Ledorden Trygghet & Trivsel 

visar vägen

• Planen mot diskriminering & 

kränkande behandling

• Likvärdig start – En gemensam 

start på läsåret

• Varför?

• Ledningen ramar in och 

trygghetsteamet planerar

• Arbetsplanen styr innehållet 

• 3 dagar – Några stående inslag

• Stöd och avlastning

Likvärdig start

• Likvärdig start – En gemensam 

start på läsåret

• Varför?

• Ledningen ramar in och 

trygghetsteamet planerar

• Arbetsplanen styr innehållet 

• 3 dagar – Några stående inslag

• Stöd och avlastning

Likvärdig start
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• Likvärdig start – En gemensam 

start på läsåret

• Varför?

• Ledningen ramar in och 

trygghetsteamet planerar

• Arbetsplanen styr innehållet 

• 3 dagar – Några stående inslag

• Stöd och avlastning

Likvärdig start

• Likvärdig start – En gemensam 

start på läsåret

• Varför?

• Ledningen ramar in och 

trygghetsteamet planerar

• Arbetsplanen styr innehållet 

• 3 dagar – Några stående inslag

• Stöd och avlastning

Likvärdig start

• Likvärdig start – En gemensam 

start på läsåret

• Varför?

• Ledningen ramar in och 

trygghetsteamet planerar

• Arbetsplanen styr innehållet 

• 3 dagar – Några stående inslag

• Stöd och avlastning

Likvärdig start #roligareraster

• Ett resultat av det 

systematiska kvalitetsarbetet

• #roligareraster?

• Team #roligareraster

• Elevdelaktighet

• Direkta resultat

• Visättraskolan    #roligareraster

• Finansiering
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Viktiga steg i att bygga upp en 
rastverksamhet:

• Kartläggning av behov

• Omfördelning av resurser?

• Ansvarig för verksamheten

• Rastvärdsschema

• Rastvärdsrutiner 

• Utlåningssystem?

• Inköp

• Inspireras av andra! 

Avslutning

Reflektion

• Vilken, vilka av de 6 

framgångsfaktorerna ser ni som 

styrkor i er verksamhet? Varför?

• Är det någon av 

framgångsfaktorerna som hos er 

idag är ett utvecklingsområde? 

Vilken? Varför?

Visättraskolan finns på:

Facebook

Instagram

Youtube

Oss når du på:

LinkedIn

semira.vikstrom@huddinge.se

erik.hall@huddinge.se

Instagram 

semiravikstrom_rektor

Tack!

mailto:semira.vikstrom@huddinge.se
mailto:erik.hall@huddinge.se

