Elevhälsan på ISGR

Elevhälsan är en lagstadgad del av skolans verksamhet och fortsätter
Barnavårdscentralens (BVC) omsorg om våra barn. Vi tillför ungdomsmedicinskt
och psykosocialt kunnande och utgör elevernas företagshälsovård vid landets
största arbetsplats.
Elevhälsan är frivillig och kostnadsfri. Det fysiska och psykosociala välbe砧㊌nnandet för
våra elever är mycket viktigt för oss på ISGR/IHGR. För att säkerställa detta har vi ett
elevhälsoteam på varje campus. Teamen består av skolsköterskor, kurator,
skolpsykolog, skolläkare, rektor, specialpedagog, speciallärare och elevhälsopedagog.
I denna broschyr kan du läsa mer om vad varje profession kan erbjuda för stöd och få
en inblick i hur skolans personal går tillväga när det uppmärksammats att en elev
behöver extra stöd.

För mer information om skolans Elevhälsan och kontaktuppgifter, gå in på vår
hemsida: isgr.se

Här följer en kort presentation av Elevhälsoteamet:
Rektor
Ansvarar för, leder och fördelar arbetet. Rektor ansvarar även för utvecklingen av
elevhälsoarbetet på skolan.
Skolsköterska
Har ansvar för elever i behov av särskilt stöd ur ett medicinskt perspektiv. Arbetet inriktas på
basprogrammet, men ska också stödja det pedagogiska arbetet med det medicinska
perspektivet. Åtgärdande och stödjande insatser; akuta insatser vid skador och
olycksfallsjukvårdsinsatser när det gäller att utesluta något somatiskt bakom en elevs symtom.
Skolläkare
Remittering till olika vårdinstanser. Utredning och bedömning sker i samverkan med
skolsköterskan. Skolläkarbesök erbjuds alla elever i förskoleklass.
Skolpsykolog
Psykolog har ansvar för elever i behov av särskilt stöd ur ett psykologiskt perspektiv.
Kunskapsförmedling inom primärt det utvecklingspsykologiska, till föräldrar, personal och
elevhälsa. Utredning och bedömning vid behov. Vid behov av omfattande behandlingsinsatser
remitteras eleven till extern specialistnivå.
Skolkurator
Skolkuratorn har som uppdrag att arbeta främjande och förebyggande med psykosocialt
arbete på skolan, med syftet att främja elevernas psykiska hälsa men också bidra till att de
uppnår målen inom skolan. Utöver professionella samtal med den enskilda eleven, så ingår i
uppdraget även social- och emotionell träning i grupp och förändrings- och utvecklingsarbete
på skolan.
Specialpedagog och speciallärare
Specialpedagogen har ett pedagogiskt ansvar för elever i behov av särskilt stöd, och för att
bistå rektor i pedagogiskt utvecklingsarbete. Arbetet inriktas på att stödja det pedagogiska
arbetet genom att medverka till att val av arbetsformer och arbetssätt i skolan anpassas efter
elevens möjligheter och speci砧㊌ka behov. Utredning och bedömning; specialpedagogisk
utredning och kartläggning.
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