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PLAN FÖR ELEVHÄLSA VID VOXNADALENS GYMNASIUM
Syftet med planen är att ge en tydlig struktur för de olika elevvårdande
insatser och åtgärder som främjar den enskilda elevens intellektuella, sociala
och emotionella utveckling samt att värna om en god arbetsmiljö för samtliga
elever.
All personal som arbetar i skolan har ett gemensamt ansvar att
uppmärksamma och ingripa vid situationer som indikerar att en elev inte mår
bra. Vid misstanke om att en elev far illa föreligger anmälningsskyldighet
enligt socialtjänstlagen, SOL 14 kap, 1§.
Undervisande lärare har det primära ansvaret för eleven och skall prata med
berörd elev när problem uppstår. Det kan t ex vara att eleven har oanmäld
frånvaro eller kommer efter i sina studier. Läraren skall då informera elevens
föräldrar/vårdnadshavare samt mentor.
Mentor är den som har en samlad bild av den enskilde eleven och ska, när
problem uppstår, prata med eleven och vid behov ta kontakt med
föräldrar/vårdnadshavare för information/samråd. Mentor kan också
konsultera elevhälsan.
Om det visar sig att problemet kvarstår ska mentor kontakta elevhälsan och
tillsammans med denna planera det fortsatta arbetet.
Mentorskapet kvarstår om inte annat beslutats i det enskilda fallet.
Mentor ska, i ett utvecklingssamtal, delge elev och föräldrar/vårdnadshavare
en samlad information om elevens kunskapsutveckling och studiesociala
situation. Det ska ske vid minst ett tillfälle per termin.
Minst en gång per termin är det klasskonferens. Mentor leder konferensen.
Klasskonferens är det forum där undervisande lärare, specialpedagog, syv
och programansvarig rektor får en samlad bild av den enskilde
elevens/gruppens situation. Vid behov aktualiseras eleven/eleverna vidare till
elevhälsan.
När eleven riskerar att inte nå kunskapsmålen skall utredning göras och ev
åtgärdsprogram upprättas. Skolans rutiner och ansvarsfördelning för arbetet
med utrening/åtgärdsprogram finns i särskilda dokument om innehåll i rollen
mentor respektive undervisande lärare.
För behandling av elevhälsofrågor kan rektor kalla till konferens.
Gemensamt för alla typer av insatser i elevhälsoärenden är att
dokumentation och uppföljning alltid skall ske.
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Gruppens uppgift är att med sin specialkompetens bistå elever och personal
med råd och stöd i elevhälsofrågor.
Elevhälsan ansvarar för att denna plan utvärderas och revideras inför varje
läsår

