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Elevhälsan 

Elevhälsan ansvarar för det övergripande elevhälsoarbetet på skolan samt enskilda 

elevers psyko-sociala situation och utreder elever i behov av särskilt stöd. Elevhälsan 

kartlägger behov och identifierar främjande och förebyggande insatser. Med sina olika 

kompetenser bidrar Elevhälsan till att hitta relevanta åtgärder, samverkar med personal 

och hem samt övriga nätverk såsom BUP och Socialtjänst och har kontakt med andra 

instanser och myndigheter när så behövs.  

Elevhälsan har varje vecka så kallade öppna Elevhälsomottagningar (ÖM). Dessa möten 

förbokas via elevhälsans funktionsbrevlåda (eht.arstaskolan@edu.stockholm.se). På ÖM 

möter en pedagog flera av elevhälsans professioner inklusive en skolledare. Syftet är att 

diskutera en individs situation för att sedan kunna arbeta vidare på ett klokt sätt utifrån 

elevens behov. Ansvarig person och uppföljning bestäms på ÖM.  

På mötet Elevhälsoteamet (EHT) samordnas elevhälsans insatser. Var 4:e vecka förlängs 

mötet och har fokus på främjande och förebyggande insatser. Skolan har två EHT, ett på 

Årsta torg och ett på Årstaviken, båda har mötestid varje vecka. Rektor leder båda EHT. 

Skollagen och Stockholms stads Kvalitetsprogram för elevhälsoarbetet slår fast att 

elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Detta innebär att 

elevhälsan i sitt generellt inriktade arbete ska: 

 

• bidra till att skapa lärmiljöer som främjar elevernas 

lärande, utveckling och hälsa, det vill säga skapa en så 

positiv lärandesituation som möjligt 

• bidra i arbetet till att skapa generella 

pedagogiska/praktiska anpassningar i lärmiljön 

• bidra i arbetet med extra anpassningar 

• förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter 

• stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. 

 

Elevhälsans individuellt inriktade arbete ska: 

 

• ge alla barn och elever ledning och stimulans för att de 

ska utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål 

• undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa 

• uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker 

till inlärningsproblem och utreda orsaker till ohälsa 

• bidra med åtgärder och anpassningar för varje enskild 

elev i behov av stöd/särskilt stöd 

• säkra tidig upptäckt av avvikelser i tillväxt och hälsa. 

Nedan finns en kort beskrivning av några av de huvudsakliga arbetsuppgifterna som de 

olika professionerna inom Elevhälsan har. Är du osäker på vem du ska kontakta gällande 

ett ärende kan du alltid maila till elevhälsans funktionsmail 

eht.arstaskolan@edu.stockholm.se. 
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Rektor & biträdande rektor 

Skolledningen deltar i, och har ett övergripande ansvar för, elevhälsoarbetet.  

Skolsköterska och skolläkare 

• Tillföra medicinsk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet 

• Vid hälsobesöken identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära 

att de är i behov av stöd/särskilt stöd. 

• I samverkan med övrig skolpersonal arbeta för att ge eleverna kunskap om 

hälsosamma levnadsvanor. 

• Bidra med medicinsk kunskap om skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande 

och utveckling. 

Kurator 

• Tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i arbetet 

med att utforma pedagogiska strategier och en god lärmiljö 

• Utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever,  

• Ge handledning och konsultation till skolpersonal. 

• Bidra med kunskaper om samhällets stödsystem. 

• Delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och 

likabehandling. 

Speciallärare 

• Direkt undervisningsstöd till elever 

• Arbete på grupp- och individnivå 

• Läromedel mm för enskilda elever 

• Planering med och stöd för lärare 

• Uppföljningar och utvärdering av anpassningar och undervisningsstöd 

Specialpedagog 

• Handleda och agera bollplank för lärare och fritidspersonal 

• Fortbildning, projekt och utvecklingsarbeten 

• Kartlägga hinder i lärandemiljön och skapa pedagogiska/praktiska anpassningar 

i lärmiljön 

• Tillhandahålla alternativa pedagogiska verktyg för de elever som behöver. 

• Skriva pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram 

• Samordning för elever med insatser på flera håll 

Skolpsykolog 

• Tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet. 

• Ge handledning/konsultation till skolans personal. 

• Genomföra utredningar och bedömningar av elev för att bidra i arbetet med att 

utforma pedagogiska strategier. 

• Bidra med kunskap om psykiska besvär och skydds- och riskfaktorer för elevers 

hälsa, lärande och utveckling. 



Studie och yrkesvägledare (SYV) 

• Informera och vägleda elever enskilt eller i grupp inför gymnasievalet.  

• Hålla kontakten med vårdnadshavare i vägledningsfrågor. 

• Ansvarig för att skriva och utvärdera skolans SYV-plan, samt stötta pedagogerna i 

genomförandet 

• Organisera elevernas PRAO 

• Arbetar främjande och förebyggande genom att inspirera och motivera elever. 

Socialpedagog 

• Har ett uppsökande uppdrag för att direkt kunna förebygga, stödja, förhindra och 

åtgärda uppkomna situationer i ett tidigt skede kring eleverna både i skolan och i 

vissa fall utanför skolan.  

• Bedriva enskilda samtal, korridorsamtal, konflikthanteringssamtal och stödsamtal.   

• Sammankalla den lokala samverkansgruppen (Årsta Samverkan).  

Handlingsplan vid olycka och suicidrisk 

Om en elev råkar ut för en olycka under skoltid och en kroppsskada uppstår ska alltid 

vårdnadshavare kontaktas så fort det är möjligt. Detta görs av den pedagog som var 

närvarande vid olyckan eller om det inte är möjligt, den kollega som denne lämnar över 

till. Olyckan rapporteras i stadens KIA-system. 

När en elev uttrycker suicidtankar eller på annat sätt visar att hen tänker på att ta sitt liv 

ska vårdnadshavare alltid (båda vid delad vårdnad) kontaktas direkt av medarbetare 

som hört/sett suiciduttrycket. Detta för att vårdnadshavare ansvarar för att ge sina barn 

adekvat vård. Om medarbetare befarar att eleven far illa av att föräldrar meddelas ska 

de konsultera elevhälsan om hur de bör gå till väga. Elevhälsan informeras alltid i efterhand 

för att följa upp måendet/utvecklingen hos eleven. 

Kontaktuppgifter  

 

Kontakt med Elevhälsan sker i första hand via Elevhälsans egen e-post adress; 

 

eht.arstaskolan@edu.stockholm.se 

 

För direkt kontakt med EHT se kontaktlista nedan. 

 

 

Befattning Namn Telefon E-post 

Rektor 

 

Kalle Enström 08-508  

46 217 

kalle.enstrom@edu.stockholm.se 
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Bitr. Rektor (7-9) 

Årstaviken 

 

Pontus Harryson 08-508 

46 294  

pontus.harryson@edu.stockholm

.se 

Bitr. Rektor (4-6) 

Årsta Torg 

Pontus Westberg 08-508  

14 070 

pontus.westberg@edu.stockhols

.se 

Bitr. Rektor 

Fritidsverksamhet 

Ikaros, Årsta Torg 

Nina Park  08-508 

46 205 

christina.park@edu.stockholm.se 

Bitr. Rektor (F-3) 

Årsta Torg 

Susanne Van Der 

Kwast 

08-508  

46 289 

 

susanne.vanderkwast@edu.stoc

stock.se 

Specialpedagog  Emma Hallgren 

 

08-508  

46 222 

emma.hallgren@edu.stockholm.

se 

Specialpedagog Ulrika Nylander 0768253055 ulrika.nylander@edu.stockholm.s

e 

Speciallärare 

Årsta Torg 

Eva 

Abrahamsson 

08-508  

46 235 

eva.abrahamsson@edu.stockho

lm.se 

Speciallärare 

Årsta Torg 

Per Lundkvist  08-508  

46 235 

per.lundkvist@edu.stockholm.se 

Speciallärare 

Årsta Torg 

Soile Lillnor 08-508  

46 235 

soile.lillnor@edu.stockholm.se 

Speciallärare 

Årstaviken 

Pernilla Strandin  pernilla.strandin@edu.stockholm

.se 

Speciallärare 

Årsta Torg 

Jonas Johansson 08-508  

46 235 

jonas.johansson@edu.stockholm

.se 

Speciallärare 

Årsta Torg 

Erika Söderström 08-508  

46 235 

erika.b.soderstrom@edu.stockhol

m.se 

tel:508%2046%20205
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Socialpedagog 

Årstaviken 

Osman Cloarec 08-508 

46 293 

osman.cloarec@edu.stockholm.

se 

Elevcoach  

Årstaviken 

Calle Drugge 0707571911 calle.drugge@edu.stockholm.se 

 

Kurator 

Årstaviken 

Martin Brav 08-508  

46 212 

martin.brav@edu.stockholm.se 

Kurator 

Årsta Torg 

Olof Hedtjärn 08-508  

46 290 

olof.hedtjarn@edu.stockholm.se 

Skolsköterska 

Årstaviken 

Monica 

Pettersson 

Baumgart 

08-508  

46 291 

monica.pettersson.baumgart@e

du.stockholm.se 

Skolsköterska  

Årsta Torg 

Julia Nord 08-508 

46 209 

 

julia.nord@edu.stockholm.se 

Skolläkare 

Årsta Torg 

Dalia Cohen 08-508  

46 291 

dalia.cohen@edu.stockholm.se 

Skolpsykolog 

Årsta Torg/ 

Årstaviken 

Zeke Leffler 

 

08-508  

46 143 

 

zeke.lefflerl@edu.stockholm.se 

Studievägledare Malin Plantin 

Wantell 

076-129  

14 25 

malin.plantin.wantell@edu.stock

holm.se  

 

Kompishundar 

Årsta Torg 

Samordnare 

Peter Roth och 

hundarna Bolla, 

Cherie, Nova & 

Hallon  

08-508  

46 200 

arstaskolan@edu.stockholm.se 
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