
Att höja skolans elevhälsokompetens 
– ett processarbete, för likvärdig utbildning

Vi erbjuder er en möjlighet till utveckling av det ge-
mensamma elevhälsoarbetet. Samtidigt får ni möj-
lighet att utbyta erfarenheter med elevhälsoteam 
och rektorer från andra skolor. Om kursens inne-
håll stämmer överens med era behov hoppas vi att ni 
som ett första steg gör en intresseanmälan.

Distanskursen är processinriktad och bygger på 
aktivt deltagande under ett läsår. SPSM:s kursledare 
kommer att leda deltagarna genom kursmomenten. 
Med det processinriktade och interaktiva upplägget 
kan kunskapsutbytet växa och bli så stort som delta-
garna själva önskar. Arbetsuppgifterna är inriktade 
mot en konkret ”egen” verksamhetsutveckling.

Hösten 2015 startar distanskursen Att höja skolans 
elevhälsokompetens – ett processarbete för likvär-
dig utbildning, som syftar till att öka förståelsen av 
den samlade elevhälsans gemensamma uppdrag. 

Kursen är en del i Specialpedagogiska skolmyn-
dighetens (SPSM) stöd till rektor och elevhälsoteam   
som har behov av att utveckla skolans förebygg- 
ande och hälsofrämjande arbete.

DISTANSFORTBILDNING HÖSTTERMINEN 2015
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Målgrupp: Kursen vänder sig till rektor och elevhälso- 
team. Teamet kan bestå av specialpedagog, kurator, 
psykolog, skolsköterska och andra. Ett krav är att man 
anmäler sig som ett team och att rektor är en utav  
deltagarna.

Kursperiod: September 2015 – maj 2016
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Distanskursens upplägg
Arbetet i kursen sker dels självständigt i digitala 
utbildningsmiljön och dels i form av digitalt diskus-
sionsforum där varje yrkeskategori möts. Elevhäl-
soteamet utför arbetsuppgifter på egen tid på plats i 
egna skollokaler. Utbyte av erfarenheter och arbets-
uppgifter sker även mellan skolorna i den digitala 
plattformen.

Räkna med att varje kursdeltagare har behov av 
att avsätta ungefär en till två timmar per vecka för 
enskild läsning och deltagande i den digitala kurs-
plattformen. Utöver det behöver elevhälsoteamet tid 
till gemensamma möten för diskussioner och arbets-
uppgifter som ingår i kursen. 

Kursinnehåll
1. Styrdokument
Elevhälsans arbete vilar på flera olika regelverk, 
styrdokument och allmänna råd. I detta moment 
får du som deltagare möjlighet att ta del av bild-
spel, länkar och texter för att i kursforum och i 
respektive elevhälsoteam diskutera och reflektera 
kring olika frågeställningar.

2. Samsyn och Samverkan
Inom detta moment får du som deltagare möjlighet 
att tillsammans med din yrkeskategori samt i det 
egna elevhälsoteamet definiera det gemensamma 
uppdraget, era roller samt relevanta begrepp. 
Reflektioner kring samtalskulturen i elevhälsans 
möten berörs också.

3. Styrning och struktur
Inom detta moment belyses rektors ansvar att hitta 
bärande strukturer för elevhälsans arbete. Utifrån 
bildspel, goda exempel och länkar kan teamen re-
flektera kring den egna organisationen.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar 
för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska 
få förutsättningar att nå målen för utbildningen. Det gör vi 
genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, 
tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi er-
bjuder kompletterar kommunernas, förskolornas och skolor-
nas egna resurser. Läs mer på vår webbplats www.spsm.se

Elevhälsoteam

Självstudier

Kursforum

Arbetsgång Tidsåtgång

Självstudier
Texter, filmer, länkar
1 timme per vecka

Kursforum
Rum för ”din” yrkeskategori

2 timmar per månad

Elevhälsoteam
Diskussionsfråga, uppgift

1 timme per vecka

4. Arbetsverktyg för elevhälsan
Momentet innehåller exempel på verktyg som 
elevhälsan kan använda för att komma åt förebygg-
ande och hälsofrämjande arbetsmöjligheter. Här ges 
också möjlighet till diskussion kring sekretess.

5. Systematiskt kvalitetsarbete
Elevhälsans arbete ska ingå i skolans systematiska 
kvalitetsarbete. I detta moment ges möjlighet att 
diskutera elevhälsans arbete över tid samt se över 
det kommande årets målformuleringar. 

Intresseanmälan
Rektor gör en intresseanmälan. 
Efter det kommer ni att få ytterligare 
information om anmälan och deltagande.
Intresseanmälan gör du på 
www.spsm.se/fortbildning senast 12 juni 2015.

Frågor 
Kontakta kursansvarig: Sarah Neuman, 
sarah.neuman@spsm.se


