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SVERIGES SKOLKURATORERS FÖRENING

2011-04-18
Yvonne D-Wester
Kommittédirektiv 2010:25 – Sekretess för uppgifter i skolväsendet och vissa andra
utbildningsformer och verksamheter
Några synpunkter från Sveriges Skolkuratorers Förening gällande den översyn som görs av
lagstiftningen om sekretess inom skolväsendet med anledning av den utökade
dokumentationsskyldigheten när det gäller elevers och andra enskildas personliga förhållanden .
Erfarenheter av problem inom nuvarande sekretesslagstiftning - Skolkuratorer

Allmänna råd och riktlinjer önskas om hantering av sekretesskyddade handlingar.
”Utredningar på vift”
Känsliga uppgifter om enskilds personliga förhållanden som förekommer utanför elevhälsans område
måste omfattas av sträng sekretess och hanteras därefter.
Utredningar som vårdnadshavare delar ut för spridning till lärare, med information om en elevs
funktionsnedsättning.
Utredningar som bifogas med bilaga i samband med ansökan till gymnasiet. Handlingar som
hamnar hos skolledning där förvaring är beroende av vilka rutiner som finns på respektive skola.
Utredningar som krävs för och som bifogas ansökan om extra medel/stöd från central
utbildnings-/ skolförvaltning.
Allmänna råd och riktlinjer önskas om hantering av dokumentation i form av
åtgärdsprogram (utredning och beslut) kring enskild elevs förhållanden.
Ökat krav på dokumentation i Nya skollagen
Nya skollagen medför ett ökat utredningskrav inför upprättande av åtgärdsprogram.
Elevhälsans utredningar utgör underlag för upprättande av åtgärdsprogram där beslut om
stödinsatser fattas.
En utökad dokumentation blir även följden av möjligheten för elev och vårdnadshavare att
överklaga beslut.
Arkivhantering
Rektor ”äger” skolkuratorns handlingar/dokumentation. När skolkurator slutar på skolan lämnas
skolkuratorns dokumentation kvar på skolan. Det finns en otydlighet vad gäller rutiner för
arkivhantering. Nu hänvisas till varje enskild kommuns arkivhanteringsplan.
Samverkan inom elevhälsan & Samverkan mellan elevhälsan och den särskilt elevstödjande
verksamheten
Skolläkare och skolsköterskor ska kunna lämna uppgift om en elev till elevhälsan i övrigt (psy,
kur, spec) och till den särskilt elevstödjande verksamheten (lärare, rektor, syv) om uppgiften
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behövs för att eleven ska få nödvändigt stöd.
Sekretessen för specialpedagogiska insatser bör förstärkas i o m att de ingår i elevhälsan.
Tystnadsplikt och sekretess
Bestämmelser om tystnadsplikt i enskilt driven verksamhet/fristående verksamhet bör så långt
som möjligt motsvara den sekretess som gäller för motsvarande verksamhet med offentlig
huvudman.//
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