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Arbetsplan för enheten för central elevhälsa 2020/2021 

Sammanfattning 

Enheten för central elevhälsa ska möjliggöra för kommunala skolor i Täby kommun att 
tillhandahålla professionerna psykolog, kurator, skolsköterska och skolläkare till skolornas 
lokala elevhälsoarbete. 

Arbetsplanen utgör enheten för central elevhälsas plan för det systematiska kvalitetsarbetet. 
Planen tar sin utgångspunkt i hur enheten ska arbeta för att bidra till barn- och 
grundskolenämndens och gymnasie- och näringslivsnämndens måluppfyllelse, samt uppfylla 
nationella direktiv. 

I arbetsplanen beskrivs bland annat enhetens prioriterade områden för förbättringar och mål 
för 2020/2021. 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna Arbetsplan 2020/2021 - Enheten 
för central elevhälsa, daterad 25 september 2020. 

Ärendet 

Enligt skollagens fjärde kapitel ska varje huvudman och skolenhet systematiskt och 
kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Arbetet ska också dokumenteras. På 
enhetsnivå ska kvalitetsarbetet genomföras under medverkan av lärare, övriga medarbetare 
och elever. Barn och elever samt deras vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. 
Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara de mål som finns för utbildningen i 
skollagen. 

Arbetsplanen utgör enheten för central elevhälsas plan för det systematiska kvalitetsarbetet. 
Planen tar sin utgångspunkt i hur enheten ska arbeta för att bidra till barn- och 
grundskolenämndens och gymnasie- och näringslivsnämndens måluppfyllelse, samt uppfylla 
nationella direktiv. Som underlag för planeringen används enhetens kvalitetsredovisning från 
föregående läsår. 
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Uppdrag och organisation 

Enheten för central elevhälsa ska möjliggöra för kommunala skolor i Täby kommun att 
tillhandahålla professionerna psykolog, kurator, skolsköterska och skolläkare till skolornas 
lokala elevhälsoarbete. Arbetet bedrivs i enlighet med nationella styrdokument med 
utgångspunkt i skollag, hälso- och sjukvårdslag, socialstyrelsens riktlinjer och läroplanens 
värdegrundsuppdrag för alla skolformer. Elevhälsans arbete sker utifrån ett salutogent 
förhållningssätt och innefattar hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande insatser på 
individ-, grupp- och organisationsnivå.  

Enheten för central elevhälsa har också ett stödjande uppdrag i händelse av kris samt ska bidra 
till alla barn och elevers rätt till ett tillgängligt lärande 

Elevhälsans arbete ska alltid utformas utifrån lagrum och riktlinjer samt vila på vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet. 

Totalt arbetar 34 medarbetare inom enheten. Yrkesgrupperna psykolog, kurator och 
skolsköterska har sina arbetsplatser på grundskolor, särskolor och gymnasieskolor i Täby. 
Centralt organiserat finns enhetschef, skolläkare och medicinskt ledningsansvarig 
skolsköterska (MAS). 

Prioriterade områden för förbättringar 2020/2021  

 Säkerställa systematiken kring tillgång till psykologisk, psykosocial och medicinsk 
kompetens på alla Täbys kommunala skolor utifrån rektors behov. 

 Ombyggnad av det administrativa verktyget Stratsys för att möjliggöra en mer 
kvalitetssäker styr- och ledningsprocess. 

 Kvalitetssäkring av elevhälsans medicinska insatser genom fortsatt arbete med de 
rutiner för hur varje skolsköterska och psykolog arbetar med data och uppföljning. 
Inför läsåret 2020/2021 ska även Åva gymnasium ingå i den centrala elevhälsans 
medicinska ledningsansvar och arbeta utifrån centrala riktlinjer och rutiner. 

 Tydliggöra och stärka elevhälsans tvärprofessionella uppdrag på individ-, grupp och 
organisationsnivå. Detta sker genom kompetensutveckling och kollegiala 
lärandegrupper. 

 Kontinuerlig fortbildning på central och lokal nivå för att främja psykisk hälsa. 

För att möjliggöra att enhetens medarbetare bidrar till ett kvalificerat elevhälsoarbete sker 
kompetensutveckling kontinuerligt. 

Mål 

Utifrån nämndmålet eleverna når högt ställda kunskapskrav har enheten för central elevhälsa 
två enhetsmål som följs upp genom varsin enhetsindikator. Enhetsmålen är: 



 Tjänsteutlåtande 3(3) 

2020-09-25  

Dnr GNN 2020/107-69  

    
 

 Enheten för central elevhälsa tillgodoser skolornas behov av medicinska, psykologiska 
och psykosociala kompetenser utifrån åtgärdande, förbyggande och hälsofrämjande 
arbete. 

 Enheten för central elevhälsa utför stöd med hög kvalitet gällande skolornas behov av 
skolutvecklande insatser. 

Enheten arbetar även utifrån de kommungemensamma målen för medarbetarengagemang och 
det gemensamma ekonomimålet för enheterna inom barn- och grundskolenämnden och 
gymnasie- och näringslivsnämnden att enheten ska ha en budget i balans. 
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