Elevhälsans medicinska del är nära, gratis, frivillig och till för alla.
På skolsköterskemottagningen utförs de hälsokontroller som ingår i

Information från EMI/elevhälsans medicinska insats

vårt uppdrag. Vaccinationer sker enligt det nationella vaccinationsprogrammet och efter skriftligt medgivande från föräldrarna.
Under skoltiden får skolsköterska och skolläkare förtroende från

Nybro Montessori

många elever. Vi lyssnar och försöker vägleda barnen på bästa sätt.
Vi har självklart tystnadsplikt, men hoppas på ert samtycke att delge
berörda pedagoger i sådant som kan underlätta barnets skolsituation om ansvariga vuxna här får känna till.
Skolsköterskan samarbetar med övrig skolpersonal i sådana frågor
som berör elevens hälsa och miljö, bl.a. i elevhälsoteam som leds av
rektor på skolan.

Elevhälsans Medicinska Insats

Det är bra om vi kontaktas då eleven har, eller får, sjukdomsbesvär
som har betydelse för skolsituationen t.ex. allergi, benägenhet för
infektioner, nedsatt syn eller hörsel m.m.

skolsköterska
Behov av specialkost eller förändring av barnens kost ska meddelas skolköket.

Ni är alltid välkomna att höra av er om det finns funderingar eller
frågor som rör ditt barns hälsa och skolgång.

Jenny Bertilsson
Arbetar 50%, måndag-tisdag & torsdag-fredag

Telefon; 0793 13 89 79
Mailadress; jenny@nybromontessori.se

Förskoleklass

Årskurs 4

I förskoleklassen lämnas skriftlig information till hemmen från

I åk 4 skickas en ny hälsoblankett hem för förälder/vårdnadshavare

skolsköterskan . Där ingår bl.a. denna broschyr för att beskriva

att fylla i om Ditt/Ert barn.

skolsköterskans uppdrag. Vi ber Er också fylla i och returnera
hemskickad hälsoblankett med viktig information till skolsköterskan om Ditt/Ert barn.
Därefter görs en första hälsoundersökning hos skolsköterskan
där vikt, längd, syn-och hörseltest ingår. Information om genomförda hälsbesök skickas alltid med eleven hem efteråt, för föräl-

Därefter görs ett nytt hälsobesök för eleven hos skolsköterskan.

Vi gör en uppföljande tillväxtkontroll och en ryggundersökning,
vilken syftar till att upptäcka eventuell skolios (sned rygg). Vi har ett
lite längre hälsosamtal också, utifrån en standardmall i journalen,
om mående, kost, motion, trivsel m.m.

ders/vårdnadshavares kännedom.

En elevhälsojournal upprättas, som sedan följer eleven genom

Årskurs 5

skoltiden.

Vaccination Gardasil mot HPV (humant papillomvirus) erbjuds.
Fr.om. Läsår 20/21 erbjuds denna vaccination samtliga elever i åk 5 .

Årskurs 2
I åk 2 görs en förnyad kontroll av vikt och längd samt ett mindre

hälsosamtal om mående och trivsel.
Vaccination ges mot mässling, påssjuka och röda hund, efter
skriftligt medgivande från föräldrar.
Inga vaccination ges i skolan utan att Ni som förälder/
vårdnadshavare först har fått hem information och skriftligt gett

Ert samtycke därtill.

Vaccination ges i två doser, med minst 6 månader emellan. Mer information om detta + samtyckesblankett lämnas ut före planerad
vaccination.

Årskurs 6
I åk 6 kontrolleras vikt, längd och rygg på nytt. Vi har även ett
mindre hälsosamtal.

