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1 Det systematiska kvalitetsarbetet
Steg i rätt riktning
Styrning och ledning har varit ett av Resurscentrums prioriterade utvecklingsområde under
läsåret. Inom detta utvecklingsområde ingår även arbetet med det systematiska
kvalitetsarbetet. Följande mål har formulerats för läsårets arbete;
- Resurscentrum samverkar inom avdelningen samt med alla skolformer och extra partners.
- Resurscentrum behöver utveckla arenor för samarbete.
Vid utvärdering våren 2021 har Resurscentrums samtliga enhetschefer identifierat behov av
en mer utvecklad samverkan med skolformerna. Behovet är som störst vad gäller
grundskolan.
Mot bakgrund av att Resurscentrum är en verksamhet som på olika sätt arbetar stödjande, är
också Resurscentrums kvalitetsarbete ytterst beroende av att ha välfungerande
samverkansarenor med skolformerna. Här behöver de områden och frågor där
Resurscentrum och skolformerna har ett gemensamt ansvar för kvaliteten på elevernas
utbildning uppmärksammas och processas gemensamt. Utan en välfungerande samverkan
där kvalitetsfrågor står i fokus finns risk att stuprör skapas i organisationen och viktiga
samverkansvinster uteblir.
Inför läsåret 2021/22 har Resurscentrum sett över sina kontaktytor med grundskolan. Även
grundskolan har utvärderat rektorernas erfarenheter och upplevelser av samverkan med
Resurscentrum. Tillsammans är steg tagna för att skapa förutsättningar för närmare
samverkan - både vad gäller kvalitet samt av löpnade verksamhetsfrågor.
Grundskolan - en viktig samverkanspartner
Under läsåret har ett inledande arbete på strategisk nivå mellan Resurscentrum och
grundskolan gjorts. Arbetet har skett genom arbetsmöten där verksamheterna tillsammans
processat fram en gemensam övergripande riktning på den fortsatta samverkan. Bilden
nedan beskriver organisationen för den gemensamma samverkan.
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Vidare har Resurscentrum och grundskolan inlett samverkan som ska syfta till att skapa en
likvärdig och tillgänglig utbildning för elevens bästa genom att:
- Se möjligheter i våra gemensamma resurser
- Skapa jämlikhet i livschanser
- Leda utveckling som gynnar hela lärmiljön

Utifrån Resurscentrums perspektiv behöver det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet
med grundskolan fortsätta utvecklas på samtliga nivåer, dvs strategisk, taktisk och
operativnivå. Detta för att Resurscentrum och grundskolan tillsammans ska kunna skapa en
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utbildning som är både främjande och förebyggande ur ett elevhälsoperspektiv och där
elevernas olika behov kan mötas.
Idag sker samverkan på samtliga nivåer. Samtidigt är det betydelsefullt att fortsätta arbetet
med att skapa regelbundenhet och tydlighet vad gäller målsättningar, prioriteringar, roller
och ansvarstagande inom de områden där Resurscentrum och grundskolan har ett
gemensamt ansvar för eleverna. I detta ligger att ta ett gemensamt grepp kring hur resultat
gällande eleverna analyseras och utvärderas.
Slutsats
•

Samverkan med grundskolan är pågår. Den behöver utvecklas, konkretiseras och
praktiseras.

Resurscentrums interna systematiska kvalitetsarbete
När det gäller Resurscentrums interna systematiska kvalitetsarbete har ett förnyat
utvecklingsarbete påbörjats under läsåret. Resurscentrums enhetschefer har tillsammans
börjat bygga gemensam förståelse kring hur förvaltningens kvalitetsledningssystem
fungerar och hur de olika delarna i styrkedjan hänger ihop i en helhet. Dialoger av
samskapande har varit nödvändiga för att inför läsåret 2021/22 vidareutveckla formen på det
systematiska kvalitetsarbetet. I dialogerna har cheferna inom Resurscentrum tillsammans
identifierat en målbild över syftet och funktionen med det systematiska kvalitetsarbetet.
Resurscentrums målbild med det systematiska kvalitetsarbetet ser ut så här:
´Inom Resurscentrum behöver det systematiska kvalitetsarbetet ske på ett sådant sätt att det
upplevs som meningsfullt, utvecklande och stöttande ur ett verksamhetsperspektiv.
Det systematiska kvalitetsarbetet ska bidra till tydlighet, riktning och en känsla av
sammanhang (KASAM). Kvalitetsarbetet behöver både vara begripligt och meningsfullt.
Genom samverkan i utvecklingsarbetet skapar vi förutsättningar för god arbetsmiljö och kan
rikta in vårt fokus på kvalitet och effektivitet.´
Tillitsbaserat ledarskap
Vidare har Resurscentrum identifierat att det interna systematiska kvalitetsarbetet på olika
sätt behöver bli mer verksamhetsnära. Exempelvis behöver enhetscheferna få definiera sina
egna prioriterade utvecklingsområden. De behöver även få bli närmare involverad i
förvaltningens styrkedja för att kvalitetsarbetet ska bli relevant, begripligt och meningsfullt.
Av denna anledning har flera förändringsprocesser planerats inför läsåret 2021/22.
Som ett led i att stärka det tillitsbaserade ledarskapet och att göra det systematiska
kvalitetsarbetet meningsfullt har varje enhetschef fått arbeta fram sina egna prioriterade
utvecklingsområden. På så vis finns bättre förutsättningar för att innehållet i det
systematiska kvalitetsarbetet bygger på verksamheternas olika behov. Denna ledarfilosofi
bygger på antagen att det är professionerna själva som bär den samlade kunskapen om sitt
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uppdrag, är insatta i sina specifika styrdokument samt forskning och beprövad erfarenhet
inom sitt fält. Vidare har verksamheterna själva en djupgående kunskap kring vilket
utvecklingsarbete som behöver prioriteras.
På avdelningschefnivå processas även de övergripande och gemensamma
utvecklingsområdena i samverkan med enhetscheferna. Syftet med utvecklingsarbetet på
avdelningsnivå är att främja, hjälpa och skapa förutsättningar för de olika verksamheterna
att nå framfart inom sina prioriterade utvecklingsområden. Därtill vara en länk mellan den
lokala politiska styrningen och verksamheterna.
Vidareutveckla analysarbetet
Under läsåret 2021/22 behöver även Resurscentrum stärka upp sitt arbete med att sätta
tydliga mål samt planera och genomföra genomtänka uppföljningar och utvärderingar av
resultat.
För att förstärka regelbundenheten har Resurscentrum beslutat om att skapa ett
kvalitetsforum ca var tredje vecka. Vid forumet levandegörs och vidareutvecklas de olika
delarna av det systematiska kvalitetsarbetet. Här finns också möjligheten att förbereda och
processa det gemensamma kvalitetsarbetet med skolformerna.
Ett utvecklingsområde på lite längre sikt är att stärka det systematiska kvalitetsarbetet
genom kvalitativa analyser. Syftet med kvalitativa undersökningar och analyser är att
identifiera bakomliggande orsaker till elevernas kunskapsresultat och mående. I detta ligger
att nå ökad förståelse kring vilka elever som inte klarar målen och vilka svårigheter de
kämpat med i lärande och mående. På så vis skulle underlag skapas för att bedöma vilka
insatser som skulle behöva skapas, som redan finns eller borde tas bort.
Givetvis behöver förutsättningarna vad gäller resurser för dessa typer av kvalitativa analyser
göras innan ett sådant arbete kan initieras.
Barn, elever och vårdnadshavares delaktighet
När det gäller delaktighet från barn, elever och vårdnadshavare sker detta i viss grad inom
de verksamheter som har direktkontakt med eleverna och hemmen. Detta är ett område som
Resurscentrums tillsammans med enhetscheferna behöver undersöka närmre för att se över
vilka behov av utveckling som finns.
Vilka styrkor finns
•

Enhetscheferna inom Resurscentrum har tillsammans börjat skapa en gemensam
förståelse kring hur förvaltningens systematiska kvalitetsarbete är utformat.

•

Under läsåret har en gemensam förståelse vuxit fram vad gäller behovet av en
regelbunden och gemensam samverkan med grundskolan för att skapa tydlig
riktning på kvalitetsarbetet och goda flöden i verksamhetsfrågor.

•

Under året har en intern samverkan mellan enhetscheferna börjat växa fram där
enhetscheferna lär och utvecklas tillsammans.
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Vilka svagheter finns
•

Det systematiska kvalitetsarbetet inom Resurscentrum har inte varit tydligt.

•

De prioriterade utvecklingsområdena har inte upplevts som gemensamt framtagna
och förankrade.

•

Ett välutvecklat systematiskt kvalitetsarbete med grundskolan är ännu inte
levandegjort.

•

Kvalitativa analyser saknas kring vilka elever som inte klarar målen och vilka
svårigheter de kämpat med i lärande och mående.

Slutsats
Det systematiska kvalitetsarbetet behöver:
•

Upplevas som meningsfullt av verksamheterna.

•

Ge utrymme för att verksamheterna definierar sina utvecklingsområden.

•

Ses över vad gäller att skapa tydliga mål, indikatorer och arbeta med resultat.

•

Vara ett regelbundet återkommande forum för kvalitetsfrågor.

•

På längre sikt ge en fördjupad kunskap om vilka elever som inte klarar målen och
vilka svårigheter de kämpat med i lärande och mående.

•

Se över hur vi arbetar med delaktighet från elever och hemmen.

2 Resultat
2.1 Objektiva resultat
2.1.1

Nyanlända elever

Antal nyanlända elever

Antal av dem som har behov av studiehandledning på
modersmål

55, mottagande via välkomstsamtal

55

Nyanlända elever skolområdesvis
Nedan presenteras antal ärenden gällande mottagande av nyanlända elever i grundskolan
när mottagande skett via välkomstsamtal utförda av Resurscentrum.
Enheter inom HÖB: 13 (23,6 procent)
Enheter inom BCN: 29 (52,7 procent)
Enheter inom SRG: 13 (23,6 procent)
Skolområden:
HÖB: Hertsön, Örnäset och Björkskatan
SRG: Sunderbyn, Råneå och Gammelstad
BCN: Notviken, Centrum och Bergnäset
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Rutiner och processer för nyanlända elever
Resurscentrum (och tidigare Flerspråkscentrum) har tagit fram rutiner för mottagande av
nyanlända elever enligt styrdokument och allmänna råd. Dessa gäller för samtliga
skolenheter i grundskolan. Resurscentrum erbjuder stöd till enheterna vid planering och
genomförande av alla steg av mottagandet. Rektor ansvarar för att upprätta lokala rutiner
för hur mottagandet ska genomföras och hur ansvaret ska fördelas bland personal på
enheten. Resurscentrum har ett stödmaterial för att underlätta och effektivisera detta på
enheten och kan även handleda i frågan.
Slutsats
•

Rutiner finns.

•

Stöd till enheterna vid planering och genomförande.

Välkomst- och inskrivningssamtal
Vid Resurscentrum finns i dagsläget en metodutvecklare inom grundskolans resursteam
som arbetar med att genomföra det inledande välkomstsamtalet och som deltar under skolans
inskrivningssamtal vid mottagandet. Rutinen med centralt anordnade välkomst- och
inskrivningssamtal bidrar till likvärdighet och rättssäkerhet i mottagandet.
Under läsåret har process pågått för att säkerställa kompetens kring nyanlända och
flerspråkiga elever inom elevhälsoarbetet i alla tre resursteam i grundskolan. Från och med
hösten 2021 kommer en specialpedagog i varje resursteam arbeta med spetskompetens inom
detta område. Parallellt fasas befattning metodutvecklare ut i grundskolan.
Metodutvecklares arbetsuppgifter blir istället omhändertaget av specialpedagoger.
Förändringen förväntas ge en långsiktigt hållbar och likvärdig organisation.
Samarbetet mellan Resurscentrum och enheterna i de två stegen välkomst- och
inskrivningssamtal uppfattar Resurscentrum som väl fungerande. Nyanlända familjer
uttrycker stor nöjdhet, då förfarandet ger god information, skapar trygghet och känsla av
sammanhang. Detta leder även till en kontinuerlig kontakt mellan Resurscentrum och
personal på enheterna, vilket i sin tur underlättar när enheterna söker stöd gällande
kartläggning samt rådgivning kring nyanlända elevers utbildning.
Resurscentrum uppfattar att sva-lärare på enheterna är nyckelpersoner i arbetet med
nyanlända. Denna personal tar stort ansvar för kartläggning och organisation av de
nyanlända elevernas utbildning. Sva-lärare är ofta Resurscentrums kontakt i alla frågor
rörande eleverna.
Slutsats
•

Rutinerna, processerna och praktiken kring välkomst- och inskrivningssamtal
fungerar väl.

•

Dagens organisering bidrar till likvärdighet och rättssäkerhet.

•

Från en metodutvecklare till kompetens inom samtliga resursteam.
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Kartläggning steg 1 och 2
Kartläggningarna steg 1 och 2 är obligatoriska och utförs på skolenheterna av enheternas
personal. Enheterna ska ha rutiner för vilka pedagoger som förväntas genomföra dessa med
eleverna. Resurscentrum erbjuder och har genomfört utbildningar kring
kartläggningsmaterialen samt erbjuder sig att delta i utbildande syfte.
Resurscentrums bild är att enheterna ofta genomför kartläggning steg 1 och steg 2 när det
gäller litteracitet. Här spelar sva-lärare en viktig roll. Kartläggning steg 2 gällande
numeracitet tenderar ske mer sällan. Här kan det vara betydelsefullt att se över rutinerna och
hur dessa tillämpas i praktiken.
Slutsats
•

Enheterna genomför ofta kartläggningarna steg 1 och 2 gällande litteracitet.

•

Kartläggning steg 2 gällande numeracitet tenderar ske mer sällan.

Kartläggning steg 3 och individuell studieplan
Ämneskartläggningarna i steg 3 är inte obligatoriska, utan skolan uppmanas att använda
dessa utifrån behov. När kravet kom 2018 gällande att upprätta individuella studieplaner
(ISP) för elever som anländer under högstadietiden, aktualiserades behovet av att kunna
fånga nyanlända elevers kunskaper även med stöd av ämneskartläggningarna i steg 3. Det
betyder att det är avgörande att nyanlända elever får sina kunskaper, även i skolämnen
kartlagda, för att en ISP ska vara så bra stöd som möjligt i utbildningen.
Resurscentrum erbjuder information och stöd vid upprättande av ISP och har på önskemål
från studie- och yrkesvägledare genomfört informationstillfällen. Studie- och yrkesvägledare
har efterfrågat kommunövergripande rutiner för upprättandet av ISP. Även sva-lärare har
uttryckt behov av detta bland annat för att klargöra vilken personal som ska medverka när
en ISP upprättas för eleven.
Resurscentrum har medverkat vid utformning av överlämningsdokument som används
inom grundskolan och mellan skolformer. Där anges nu att de obligatoriska
kartläggningarna samt ISP ska följa eleverna vid alla övergångar vilket också ställer krav på
att de genomförs och upprättas. ISP är ett viktigt verktyg som gynnar elevernas lärande och
utbildning.
Slutsats
•

Resurscentrum erbjuder stöd vid upprättandet av ISP.

•

Överlämningsdokument gällande obligatoriska kartläggningar och ISP är framtaget.

Studiehandledning på modersmålet
Denna stödinsats är reglerad i skollagen och är av betydelse för nyanlända elever. Viktigt att
ha i åtanke är dock att inte endast nyanlända elever har studiehandledning på modersmålet.
Under läsåret har det pågått ett arbete med att utveckla en ny e-tjänst för ansökan om
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studiehandledning på modersmålet. E-tjänsten är på plats från och med läsåret 2021/22.
Rutiner och riktlinjer för ansökan, tilldelning och genomförande av studiehandledning har
utformats. Grundskolans alla rektorer har informerats om rutiner och riktlinjer samt om ny
e-tjänst. Grundskolans alla rektorer har getts möjlighet att påverka innehållet i rutiner och
riktlinjer samt innehåll och funktion i ny e-tjänst.
Med nya kända rutiner och riktlinjer samt ny e-tjänst skapas bättre förutsättningar för
likvärdig och rättssäker ansökan, tilldelning och genomförande av studiehandledning.
Ansvarsfördelningen mellan rektor/skolenhet och Resurscentrum samt mellan ämneslärare
och studiehandledare har tydliggjorts.
Kompetensutveckling för studiehandledare sker i samverkan med förstelärare.
Slutsats
•

Ny e-tjänst för ansökan möjliggör i högre grad en likvärdig och rättssäker ansökan.

•

Nya rutiner och riktlinjer möjliggör i högre grad likvärdig och rättssäker ansökan,
tilldelning och genomförande.

•

Påbörjad samverkan med områdeschefer och rektorer behöver fortgå och
vidareutvecklas.

Observationer kring studiehandledning på modersmålet
Under läsåret har följande observationer kring studiehandledning på modersmålet gjorts av
ansvarig enhetschef:
1. Resurscentrum får in ansökningar för elever som inte kan det efterfrågade språket.
2. Resurscentrum får in ansökningar för elever som är födda i Sverige och genomgått
hela förskolan och i vissa fall har gått flera år i grundskolan.
3. Resurscentrum får in ansökningar för elever där vårdnadshavare och/eller elever
önskar höja godkända betyg.
4. Resurscentrum får in ansökningar för elever som behöver andra insatser än
studiehandledning.
Utifrån denna observation behöver en medvetenhet skapas gällande vilka elever som är
berättigade studiehandledning på modersmålet. Från Resurscentrums sida finns ett behov av
att tillsammans med grundskolan skapa samsyn kring hur styrdokumenten ska tillämpas
och hur resurser ska riktas.
Frågor som behöver analyseras är om studiehandledningen på modersmålet används på det
sätt som är syftet med styrdokumenten. Vidare behövs ökad klarhet kring om det är så att
elever som får studiehandledning på modersmålet egentligen är i behov av en annan typ av
stöd.
Ytterligare frågor som behöver lyftas i detta sammanhang tillsammans med grundskolan är
vilken roll studiehandledare på modersmålet ska ha i nyanlända och andra flerspråkiga
elevers utbildning. Ett sådant klargörande behöver ske för att dessa elever inte ska riskera att
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inte får ta del av den ämnesundervisning de har rätt till.
Slutsats
•

Osäkerhet om studiehandledningen på modersmålet tillämpas i enlighet med
styrdokumenten.

•

Behov av gemensam analys och samsyn mellan Resurscentrum och grundskolan.

2.1.2

Modersmål
Antal flickor

Antal pojkar

Antal totalt

Antal elever

383

343

725

Andel betyg A-E

96,9%

96%

96,4%

Tabellen nedan redovisar statistiken av det totala antalet elever som i juni 2021 läste ämnet
modersmål i grundskolan. Vidare framgår det antal elever som gick i år 6-9 och därmed fick
betyg i ämnet.

Av tabellen framgår att måluppfyllelsen i ämnet modersmål är högt. Både flickor och pojkar
klarar godkända betyg i samma omfattning.
En viktig förklaring till den höga måluppfyllelsen är att ämnet modersmål är frivilligt. De
elever som riskerar att inte bli godkända i ämnet väljer därför i hög grad att sluta.
Resurscentrum ser ett mönster i att elever som inte når kunskapskraven avanmäler sig från
modersmålsundervisningen. Vidare ses ett mönster i att elever från år 5 avanmäler sig från
modersmål i högre grad. Detta kan kopplas till att kunskaps- och betygskrav i övriga ämnen
ökar och därför orkar inte alla elever fortsätta läsa modersmål. Även förändrade
fritidsintressen under mellanstadiet och högstadiet påverkar deltagandet negativt.
En annan viktig faktor som tenderar att påverka deltagandet är när eleverna erbjuds
modersmålsundervisningen under skoldagen. Om andelen elever som vill läsa modersmål
ska öka är en viktig förutsättning att undervisningen bedrivs inom den ordinarie skoldagen
med den timplanebundna undervisningen på funktionella schemapositioner.
Slutsats
•

Hög måluppfyllelse har samband med att elever som riskerar att inte nå godkänt
betyg slutar.

•

Elever tenderar att välja bort modersmål från år 5.

•

Om andelen elever som vill läsa modersmål ska öka är en viktig förutsättning att
undervisningen bedrivs inom den ordinarie skoldagen.
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Beviljad modersmålsundervisning
Tabellen nedan visar antalet nya ansökningar till höstterminen 2020. Av dessa 250
ansökningar var det 38 ansökningar där Resurscentrum inte har haft tillgång till språklärare
eller där aktuellt språk haft färre än fem elever.

Av statistiken framgår att det finns elever som söker modersmål som inte får undervisning i
ämnet. Orsakerna till detta är antingen att Resurscentrum inte kan bemanna det specifika
modersmålet på grund av vakanta tjänster eller på grund av att det är för få elever som söker
ett specifikt språk. I de tillfällen då Resurscentrum inte kan bemanna ett modersmål är det
heller inte möjligt att bedöma om aktuella elever har de förkunskaper som krävs för att ha
rätten att läsa modersmålet.
När det gäller elever inom nationella minoritetsspråk som ansökt om modersmål har
samtliga erbjudits modersmål. Idag har vi elever i samiska varieteter, meänkieli och finska.
När det gäller nationella minoritetsspråk räcker det enligt lagstiftningen med anknytning till
språket för att eleven ska vara berättigad. Den sökande avgör själv om det finns anknytning.
I Luleå har vi en stor andel barn och unga som anges ha anknytning till ett nationellt
minoritetsspråk, men alla är inte intresserade av att läsa språken som modersmål.
Modersmålsundervisningen är förlagd till elevens val eller utökad timplan. Därmed ges alla
elever möjlighet att delta i den garanterade undervisningstiden i andra ämnen. När elevens
val fasas ut som ämne inom grundskolan behöver nya lösningar arbetas fram tillsammans
med grundskolan.
Slutsats
•

Svårigheter att erbjuda modersmål i vissa språk på grund av vakanta tjänster.

•

Behov att se över hur modersmålsundervisningen ska förläggas när elevens val fasas
ut.

Analys av modersmålsundervisningen
Följande resultat har ansvarig enhetschef lyft fram när det gäller
modersmålsundervisningen.
Majoriteten av alla modersmålslärare har tillsvidareanställningar med 100 procent
sysselsättningsgrad, vilket är gynnsamt för kvalitetsutveckling och långsiktig kontinuitet.
Arbetslagsarbete som leds av arbetslagsledare och förstelärare har utvecklat den kollegiala
samverkan. Därmed har eleverna fått förbättrade förutsättningar att delta i undervisning
som utmärks av bra kvalitet och som bygger på vetenskaplig grund och beprövad
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erfarenhet.
Elevenkät
Från enkätsvar framkommer att eleverna i huvudsak är nöjda med undervisningen. Eleverna
framhåller att det är lärorikt och utvecklande och att de känner sig trygga på lektionerna. Det
som tydligt lyfts fram som negativt är att undervisningen genomförs som utökad timplan,
och därmed efter övriga lektioner.
I kommande enkäter behöver kön vara en faktor att ta hänsyn till.
Slutsats
•

Förstelärare garant för kvalitativ undervisning.

•

Eleverna är nöjda och trygga, men missnöjda med när undervisningen sker efter
övriga lektioners slut.

Fjärrundervisning - nödvändighet för att tillgodose rätten till utbildning
Syfte med fjärrundervisning är att minska lärares restid och möjliggöra undervisning i
elevgrupper med mer än en elev per grupp. På detta sätt möjliggörs mer resurser till
undervisning samt didaktiska och pedagogiska vinster.
Under läsåret har Resurscentrum haft 113 elever fördelat på 52 elevgrupper, vilket innebär
2,17 elever per grupp. Om fjärrundervisning inte hade tillämpats hade Resurscentrum haft
74 elevgrupper, vilket innebär 1,5 elever per grupp. Beräkningarna bygger på antalet elever i
juni 2021. Antalet elever är alltid färre under vårterminen än under höstterminen.
Av enkät med eleverna framkommer bland annat gällande fjärrundervisning att elever
tycker att det är mer lärorikt och att det är lugnare eftersom det inte är i helklass. Vidare att
det har varit enkelt att kommunicera via Teams. Det framkommer också att elever kan
uppleva tekniska problem och att det inte alltid fungerar med handledaren.
Däremot har det framkommit i återkoppling från rektorer att fjärrundervisningen upplevs
från skolans sida som försvårande, särskilt för yngre elever.
Slutsats
•

Eleverna upplever studiero, men upplever tekniska problem.

•

Behov av samverkan med handledare.

Schemaläggning - Undervisningen har kommit igång tidigare
Från läsåret 2018/2019 har Resurscentrum schemalagt all modersmålsundervisning i Skola24.
Under läsåret 2020/2021 har Resurscentrum tagit ett ytterligare steg för att förbättra
administrationen via en ny e-tjänst för ansökningar. De båda systemen förenklar
administration och handläggning. En effekt av detta är att undervisningen har kunnat
komma igång tidigare, vilket gynnar elevernas språk- och kunskapsutveckling i
modersmålet.
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Slutsats
•

Förenklad administration har gjort att undervisningen kommit igång tidigare.

•

Schemaläggningen behöver fortsatta utvecklas genom samsyn och samverkan med
skolenheterna.

2.1.3

Måltider

Klimat
Det systematiska kvalitetsarbetet gällande klimat sker i årsredovisningen.
2.1.4

Elevhälsans ärenden

Ärenden i förskola och grundskola läsåret 2020/21 via Resurscentrums e-tjänst
Totalt antal ärenden: 355
Varav förskola 91 samt grundskola 264
Statistikens förutsättningar och begränsningar
Statistiken gällande elevhälsans ärenden visar fördelning av antal inkomna ärenden till
Resurscentrum. Skolformsbedömningar och synärenden är inte inkluderade i statistiken.
Nedanstående gäller både för förskolans barnhälsoärenden och för grundskolans
elevhälsoärenden.
1. Viktigt att ha i åtanke är att antalet inkomna ärenden inte återspeglar den faktiska
ärendehanteringen. Detta beror på följande:
- ett flertal ärenden är inkomna tidigare läsår och är pågående över tid/läsår,
- ärenden har inkommit på andra sätt än via e-tjänsten, samt
- ärenden har även genererats utanför aktuellt administrativt system.
2. Antalet ärenden motsvarar inte antalet elever. Ett ärende på individnivå kan
innehålla flera elever, ett ärende kan även röra behov av insatser på grupp- eller
skolnivå.
3. Vissa inkommande ärenden går inte att kategorisera under individ-, grupp- eller
skolnivå. Det gäller exempelvis förfrågningar om professioners deltagande i möten
eller vissa typer av konsultation.
4. Summan av ärenden per typ/kategori är därför inte densamma som totalen av antal
ärenden.
Förskolans barnhälsoärenden per nivå och kön
Tabellen nedan visar inkomna ärenden via e-tjänsten till Resurscentrum från samtliga
förskolor.
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Resultat
Förskole- grupp- och individnivå
89 procent av ärendena rör individnivå. 9 procent återfinns på gruppnivå. 2 procent rör
förskolenivån.
Utifrån statistiken kan konstateras att förskolorna under läsåret använt sig av e-tjänsten
främst då de uppmärksammat behov av stöd kopplat till enskilda barn.
Jämställd fördelning av resurser
Statistiken visar på stora skillnader mellan könen vad gäller fördelningen av ärenden på
individnivå. 79 procent av ärendena gäller pojkar, medans 21 procent gäller flickor.
Bakomliggande orsaker eller förklaringar till skillnaderna i den könsuppdelade statistiken är
inte undersökta och analyserade.
Stödbehov
Det stora flertalet ärenden som inkommer till Resurscentrum rör följande tre områden;
beteendeproblematik, socialt samspel och språklig utveckling.
Grundskolans elevhälsoärenden
Nedanstående sammanställning bygger på formulerad ärendetyp i Resurscentrums e-tjänst.
Notera att det faktiska stöd som ges av Resurscentrums elevhälsa kan efter kartläggning
kopplas till andra behov, än det behov som formulerades inledningsvis i e-tjänsten. Det
betyder att ärendetypen kan ändra karaktär under ärendet gång. I denna statistik redovisas
endast den typ av stöd som angetts av grundskolan vid registrering av ärendet.
Sammanställning per skolområde, nivå och kön
Tabellen visar hur inkomna ärenden fördelar sig utifrån skol-, grupp- och individnivå samt
antalet ärenden inkomna från grundskolans tre skolområden

Resultat
Skol- grupp- och individnivå
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Det totala antalet inkomna ärenden från grundskolorna i e-tjänsten uppgår till 264.
69 procent av ärendens rör individnivå. 23 procent återfinns på gruppnivå och 17 procent på
skolnivå.
Utifrån statistiken kan konstateras att grundskolorna under läsåret använt sig av e-tjänsten
främst då de uppmärksammat behov av stöd kopplat till enskilda elever.
HÖB
Det totala antalet inkomna ärenden från HÖB uppgår till 101. Det utgör 38 procent av det
totala antalet ärenden från grundskolans samtliga tre områden.
72 procent av ärendena rör individnivå. 12 procent återfinns på gruppnivå samt 12 procent
på skolnivå.
89 procent av ärendena rör individnivå. 9 procent återfinns på gruppnivå. 17 procent är
kopplad till skolnivå.
SRG
Det totala antalet inkomna ärenden från SRG uppgår till 59. Det utgör 22 procent av det
totala antalet ärenden från grundskolans samtliga tre områden.
58 procent av ärendena rör individnivå. 19 procent återfinns på gruppnivå samt 22 procent
på skolnivå.
BCN
Det totala antalet inkomna ärenden från BCN uppgår till 104. Det utgör 39 procent av det
totala antalet ärenden från grundskolans samtliga tre områden.
72 procent av ärendena rör individnivå. 12 procent återfinns på gruppnivå samt 12 procent
på skolnivå.
Jämställd fördelning av resurser
Av statistiken på individnivå framgår att grundskolorna skickar in betydligt fler ärenden
som rör pojkar än flickor. Pojkarna står för 61 procent av ärendena på individnivå och
flickorna för 39 procent. Skillnaden mellan könen är mindre i grundskolan än i förskolan
(pojkar 79 procent, flickor 21 procent).
Bakomliggande orsaker eller förklaring till skillnaderna i den könsuppdelade statistiken är
inte undersökta och analyserade.
Sammanställning av ärendetyper
Tabellen nedan visar fördelningen av inkomna ärenden till Resurscentrum e-tjänst utifrån
ärendetyper. Observera att statistiken utgör ett urval av ärendetyper gjord av ansvarig
enhetschef.
De flesta ärenden som inte redovisats i tabellen rör olika former av beteendeproblematik,
socialt samspel eller komplicerad inlärning.
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Statistiken visar på att skolenheterna har främst sökt stöd kopplat till läs- och
skrivutredningar. Detta är den störta ärendetypen som enhetschef lyft fram.
Därefter är stöd kopplat till flerspråkighet och sva samt problematisk frånvaro högst i antal.
Inkomna ärenden visar på en jämn fördelning mellan pojkar och flickor när det gäller
ärenden kopplat till problematisk frånvaro.
Denna jämna fördelning försätter även mellan könen när det gäller stöd kopplat till psykisk
ohälsa.

Tabellen visar antalet ärenden som är kopplad till språklig sårbarhet för grundskolans tre
skolområden. Tillsammans uppgår antalet ärenden till 106, vilket utgör 40 procent av det
totala antalet ärenden från grundskolan.
Fördelning av antal inkomna ärenden under läsåret i e-tjänsten per skolenhet inklusive
skolformsutredningar.
Det totala antalet inkomna ärenden kopplade till skolformsutredningar är 34. Ärendena har
både kommit in från förskolan och och grundskolan.

Statistik skolformsutredningar
Tabellen visar fördelningen av beslut gällande elever som bedömts ha rätt till mottagande i
grundsärskolan läsåret 20/21

Av statistiken framgår att fler pojkar än flickor bedöms ha rätten att gå i grundsärskolan, 65
procent pojkar och 35 procent flickor.
Nedanstående tabell visar fördelningen av beslut gällande elever som inte bedömts ha rätt
till mottagande i grundsärskolan läsåret 20/21
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Statistiken visar på att 11 ärenden ledde till beslut om nekande till rätten av placering i
grundsärskolan. Här var fördelningen mellan könen jämlik.
Av de totalt 34 inkomna ärendena var fyra inte slutförda vid läsårets slut.
Urval av övriga insatser i förskola och grundskola
Nedanstående avsnitt beskriver några viktiga insatser som Resurscentrum arbetet med
under läsåret och vilka resultat detta lett till.
Språkutvecklande arbete i förskolan
Under läsåret har förskolans resursteam inom Resurscentrum arbetat med att utveckla stöd
för förskolans verksamhet när det gäller språkutvecklande arbete. Uppdraget är en del av
förskolans prioriterade utvecklingsområde gällande ökad kompetens och likvärdighet i det
språkutvecklande arbetet på samtliga enheter.
Resursteamet har i dialog med förskolan skapat ett flexibelt digitalt
kompetensutvecklingsmaterial i moduler på olika nivåer som varje enhet kan ta del av på
valfritt sätt utifrån enhetens behov. Materialet finns tillgängligt för alla att ta del av från
hösten 2021 och innehåller föreläsningar med diskussionsfrågor, konkret pedagogiskt
material i form av utlåningsbara inspirationsväskor och fördjupningsdelar.
I samverkan med förskolan och kopplat till Språkoteket och förskolans Kreativa
Kompetenscenter i Magasin 5 kommer stöd, handledning och fortbildning inom
språkutveckling samt stöd i nyttjandet av materialet kunna utvecklas och tillgängliggöras på
ett effektivt och kvalitativt sätt.
Slutsats kring resultat av insatserna
•

Ökad kompetens och likvärdighet på samtliga enheter.

•

Tillgänglig och flexibelt kompetensutvecklingsmaterial.

•

Stöd, handledning och fortbildning.

Tillgänglig utbildning i grundskolan
Under våren 2021 har grundskolans verksamhet och Resurscentrum deltagit i en
skräddarsydd utbildning av Petri Partanen om elevhälsa och tillgänglig utbildning. Ett
arbete med framtagande av en plan/stöd för tillgänglig utbildning i Luleå kommuns
grundskolor har under läsåret processas fram i ett gemensamt arbete mellan
specialpedagoger vid Resurscentrums och rektorer i grundskolan.
Behovet av utbildning och en plan/stöd gällande elevhälsoarbetet har utvecklats genom
dialoger om likvärdighet i utbildningen, måluppfyllelse och kvalitet i elevhälsoarbetet i
kommunens alla skolor. Planen/stödet för tillgänglig utbildning kommer att användas av
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både de lokala elevhälsoteamen och Resurscentrums resursteam från och med hösten 2021.
Arbetet med att förbereda en god implementering är påbörjad.
I utbildningen av Petri Partanen deltog samtliga elevhälsoprofessioner på enheterna i
grundskolan och inom Resurscentrum tillsammans med chefer och rektorer inom
grundskolan och Resurscentrum. Utbildningen genomfördes i form av tre inspelade filmer
med tillhörande diskussionsmaterial som omhändertogs i tvärgrupperingar då pandemin
omöjliggjorde fysiska träffar.
Utvärdering visar stor nöjdhet med utbildningen och önskemål om fortsättning för
pedagoger på enheterna med ett mer undervisningsnära perspektiv. En skräddarsydd
utbildning av Partanen som riktar sig till elevhälsan på skolenheterna kommer därför att
tillgängliggöras digitalt under hösten 2021.
Slutsats kring resultat av insatserna
•

Framtagande av en plan/stöd för tillgänglig utbildning i kommunens grundskolor.

•

Bidrar till likvärdighet i elevhälsoarbetet.

•

Behovsstyrd kompetensutveckling.

Stöd för förskoleklassen i obligatoriska kartläggningar
I förskoleklasserna finns ett behov av kompetensutveckling hos pedagogerna när det gäller
arbetet med de obligatoriska kartläggningarna i matematik och språk. Detta har synliggjorts
i antalet ärenden som inkommer till Resurscentrum och i de handledningar och stödinsatser
som genomförs. Det finns även ett stort generellt behov av stöd i arbetet med språklig
sårbarhet. Resurscentrums specialpedagoger erbjuder struktur till enheterna för ett mer
systematiskt arbete med de obligatoriska kartläggningarna samt ett stöd kring hur enheterna
kan organisera sitt arbete för att omhänderta och utveckla den egna kompetensen.
Resurscentrums specialpedagoger har under våren 2021 tagit fram ett stödmaterial/plan för
arbetet som kommer att fungera som en ledstång för varje enhet. Planen är utformad på
liknande sätt som "Handlingsplan för att följa elevernas läs- och skrivutveckling i varje
årskurs i grundskolan" och "Rutiner för bedömning av elevs behov av undervisning i
svenska som andraspråk samt för rektors beslut om sva-undervisning för elev".
Stödet/planen har tagits fram i samverkan med grundskolans områdeschefer i en gemensam
dialog om behov och utveckling på området. Under hösten 2021 genomförs implementering
av planen med samtliga pedagoger i förskoleklass och frågan kommer även lyftas vid
specialpedagogiska nätverksträffar under läsåret.
Slutsats kring resultat av insatserna
•

Stöd och struktur för systematik.

•

Samverkan för behovsanpassat stöd till enheterna.

Handläggningstider
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När det gäller handläggningstider så varierar dessa beroende på ärendets karaktär och
utformning. På grund av Covid-19 har handläggningstiderna blivit längre i år.
I tidigare uppföljningar som Resurscentrum gjort har det framkommit att det finns en
generell nöjdhet med handläggningstider.
Vad från avsnittet tar ni med er till avslutande analys?
Arbetet med ärenden i förskola och grundskola förlöper utifrån förutsättningar väl och med
rimlig handläggningstid. Fördelning av ärenden sker utifrån team och kompetens och
hanteras utifrån ärendeflöde. Forum för samverkan mellan kompetenser samt system för
administration finns på plats. De insatser som görs leder till välbehövligt stöd på enheterna.
En generell nöjdhet finns i verksamheten kring de insatser som görs, men behov av mer
insatser finns.
Det finns dock flera områden som bör utvecklas på sikt för att nå bättre effektivitet och ett
mer utvecklat stöd. Detta för att vi ska kunna öka likvärdigheten i elevhälsoarbetet och
tillsammans med verksamheterna tillse en mer tillgänglig utbildning för alla barn och elever.
Generellt sett behöver elevhälsoarbetet riktas mer mot hälsofrämjande och förebyggande
insatser. Elevhälsoarbetet tenderar att ha fokus på åtgärdande insatser på individnivå.
Generellt sett inkommer ärenden in ett sent skede där stödbehovet hos barn och elever
hunnit bli omfattande. Detta försvårar arbetet med att sätta in gemensamma tidiga insatser,
som vi vet genom forskning gynnar barns och elevers utveckling.
Antal individärenden som kommit in gäller till övervägande del pojkar, vilket föranleder
behov av dialog kring bakomliggande orsaker samt jämställd resursfördelning.
Slutsats
•

Elevhälsoarbetet behöver i större utsträckning riktas in på främjande och
förebyggande insatser.

•

Ärenden till Resurscentrum behöver komma in i tidigare skeden.

•

Individärenden rör i högre grad pojkar.

2.2 Subjektiva resultat
2.2.1

Skolinspektionsanmälningar

2.3 Observerade resultat
Rektorsenkät - grundskolans delar med sig av sina erfarenheter och upplevelser
I maj 2021 delade grundskolans rektorer med sig av sina erfarenheter och upplevelser av hur
Resurscentrums olika verksamheter bidragit till utveckling samt hur Resurscentrums
verksamheter kan utvecklas ytterligare.
25 av 37 rektorer av besvarade enkäten. Det betyder att svarsfrekvensen var 68 procent.
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Elevhälsan
Nedan presenteras en övergripande bild gällande rektorernas erfarenheter kring hur
Resurscentrums elevhälsa har bidragit till att utveckla stödet på skol-, klass-, och individnivå
samt förslag på hur Resurscentrums elevhälsa kan utvecklas ytterligare.
Fungerar väl
- Nära och bra samarbete mellan centrala/ lokala elevhälsan.
- Tydligt stöd, både hälsofrämjande åtgärder och akut omhändertagande.
- Tillsammans skapat överenskommelse att arbeta med att främja närvaro och
övergångsarbete. Detta har varit till stor hjälp under våra elevhälsoteams träffar samt i
arbetet med arbetslagen.
- Lätt att få stöd från Resurscentrum på alla nivåer, bra planering innan insatser på skolan
görs.
- Långsiktigt arbete för att implementera förhållningssätt.
- Mött behov av nya verktyg för att arbeta med elever med NPF-problematik.
- Resurscentrum har i hög grad varit lyhörda för våra önskningar av kompetensutveckling.
- Bra med kurator och skolsköterska i verksamheten och vi ser att vårt EHT är på väg att bli
väl fungerande.
Farhågor/utmaningar
Nedan presenteras de synpunkter där rektorerna ger uttryck för att rektors behov eller
skolans behov inte är tillgodosedda.
- För stort glapp mellan verksamheterna. Resurscentrums insatser måste utgå från rektors
behov.
- Rektor är för långt ifrån Resurscentrum och därigenom för långt ifrån hur insatser fördelas
och prioriteras.
- Behov av större stöd vid språkstörningar och talfel.
- Med en central och lokal elevhälsa är det fler chefer och längre vägar för att jobba effektivt.
Detta skapar en upplevelse av frånvaro från Resurscentrum.
- Oklarhet kring vad som kan förväntas av Resursventums elevhälsa.
Önskemål/vidareutveckling
Nedan presenteras vilka synpunkter som rektorerna lämnat när det gäller hur
Resurscentrums elevhälsoarbete kan utvecklas ytterligare.
- Resurscentrum behöver närma sig verksamheterna genom att i större utsträckning vara ett
stöd i skolornas främjande och förebyggande arbete.
- Möjligen lägga centrala elevhälsan närmare verksamheten på områdesnivå.
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- Rektor ska vara med i det systematiska kvalitetsarbetet med Resurscentrum och belysa
skolans behov. Det har blivit för mycket styrt centralt och då tappar man mycket av den
kompetens som finns på Resurscentrum som rektorer behöver.
- Nära samarbete på ett annat sätt än e-tjänster. Organisationen är svår idag.
- Flytta stödfunktionerna närmare skolorna. Dela in elevhälsoresurserna i de tre
skolområden. Områdeschefer tillsammans med rektorer i varje område tar ansvar för
helheten. Analyser görs som grund för arbetet.
- Tydligare kommunikation med vad de egentligen gör och inte gör.
- Lyfta Resurscentrum närmare verksamheten där framkommer även vilka
kompetensinsatser som skulle kunna vara realiserbara för att få en klass/grupp "närmare
målen".
- Resurscentrums elevhälsa behöver i så stor utsträckning som möjligt jobba med
kompetensutveckling och handledning. De utvecklingsinsatser som de varit med på har
funkat bra.
- Tätare samarbete med den lokala elevhälsan på skolan. Ha mer utvecklingsarbete för ökad
likvärdighet.
- Tydligare rutiner kring mottagande i särskolan vad gäller samverkan.
Resurscentrums reflektion
Av svaren kan konstateras att rektorerna upplever samarbetet olika. Den positiva
återkopplingen vittnar om att flera rektorer upplever att skolenheten och Resurscentrum
byggt upp ett gott och kvalitativt samarbete och att Resurscentrums elevhälsa på många sätt
är bidragande till att utveckla stödet på skol-, klass, och individnivå.
När det gäller de utmaningar som rektorerna ger uttryck för så pekar de i en gemensam
riktning av att Resurscentrums elevhälsa och elevhälsan på skolorna behöver närma sig
varandra.
Ett specifikt stödbehov som uttryckts rör området kring språkstörningar.
Utifrån rektorernas svar och Resurscentrums egna iakttagelser behöver Resurscentrum
tillsammans med grundskolan se över hur vi gemensamt skapar möjligheter för effektiv och
kvalitativ samverkan.
När det gäller den delen av elevhälsan som rör skolsköterskor och skolkuratorer så är antalet
synpunkter från rektorerna begränsad. Frånvaron av svar kan tolkas så att rektorer ser
skolsköterskor och skolkuratorer som en verksamhetsnära resurs i det lokala
elevhälsoarbetet.
Slutsats
•

Skillnader i rektorernas synpunkter gällande Resurscentrums elevhälsa.
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•

Resurscentrums elevhälsa och skolans lokala elevhälsa behöver närma sig varandra
och skapa gemensam riktning.

Kulturskolan
Nedan ges en sammanfattande bild av hur rektorerna upplever att Kulturskolan bidrar till
elevers utveckling och hur arbetet med eleverna kan utvecklas.
Fungerar väl
- Kulturskolan ökar tillgängligheten för elever som annars inte har möjlighet att spela
instrument.
- Kulturskolan är bidragande orsak till att öka elevers välmående, de som har det jobbigt i
skolan mår bra att få delta.
- Kulturskolan är viktig för eleverna och bidrar till elevernas utveckling.
Farhågor/utmaningar
- Kulturskolan har varit osynliga under Covid-19.
- Utebliven verksamhet under pandemin.
- Socioekonomiskt starka elevgrupper får större del av Kulturskolans utbud.
Önskemål/vidareutveckling
- Mer tid på skolorna och fler instrument.
- Kulturskolan skulle kunna samplanera med skolornas skapande verksamheter för att lyfta
och fördjupa arbetet. Roligt och inspirerande att ha med Kulturskolan.
- Att Kulturskolan förmedlar vilka tjänster och utbud de kan samverka med skolorna kring.
- Samarbete med skolornas musiklärare. Stöd och kompetens i musikundervisningen.
- Arbeta närmare skolorna och öka samverkan med Kulturskolan i olika teman.
- Fokus på det kompensatoriska uppdraget för öka tillgången på kulturella aktiviteter för de
elever som annars inte har tillgång till detta i hemmen.
- Kulturskolans lärare blir utlokaliserade på skolorna och möter eleverna där de är.
- Bli del av det undervisande uppdraget med hjälp av ämnesövergripande/tematisk
verksamhet. Estetiska lärprocesser bidrar till KASAM.
- Återkommande komma ut till skolorna för att sjunga och spela.
Resurscentrums reflektion
Av svaren framgår att skolenheterna ser värdet av Kulturskolans verksamhet för elevers
välmående, utveckling och lärande. Rektorerna ser även att Kulturskolan har ett viktigt
kompensatoriskt uppdrag vad gäller tillgång till kulturella aktiviteter och estetiska
uttrycksformer. Vidare kan svaren tolkas i form att skolorna önskar en större närvaro och en
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närmare samverkan mellan Kulturskolan och skolornas i utbildning och undervisning.
Kulturskolan tolkar svaren i form av att Kulturskolans verksamhet behöver fortsätta att
arbeta med både information och kommunikation med skolornas personal. Detta som ett
viktigt led i att skapa ökad tillgänglighet för alla elever. Detta kommer att vara ett av
Kulturskolan utvecklingsområden 2022.
Slutsats
•

Kulturskolan upplevs bidra till elevernas utveckling, lärande och välmående.

•

Rektorerna önskar ökad närvaro från Kulturskolan.

•

Kulturskolan upplever behov av ökad kommunikationen med skolorna.

Studiehandledning på modersmålet
Nedan presenteras rektorers erfarenhet av hur studiehandledning på modersmålet har
organiserats för att möjliggöra för eleverna att delta samt hur organisationen kan utvecklas.
Fungerar väl
- Väl fungerande organiseringen med ett gott arbete från Resurscentrum.
- Fungerar bättre än på långe med bra information från ansvarig enhetschef.
Farhågor/utmaningar
- Studiehandledning sker i för liten omfattning.
- Rektor behöver också ta ansvar att hitta tid för samplanering mellan studiehandledare och
mentor.
- Elever med engelska får inte studiehandledning i åk 4-6.
Önskemål/vidareutveckling
- Att varje elev skulle få två timmar egen studiehandledning.
- Samlad information om lärare och scheman.
- Tydlighet kring studiehandledarens uppdrag och roll.
- Modersmålslärarna blir delaktiga i skolans planering samt tar del av undervisningen i
helklass/grupp för att få fördjupad förståelse för elevernas svårigheter.
- Mottagningsskolor på områdesnivå för att koncentrera resurser.
- Retorsgruppen, inklusive Resurscentrums enhetschef, fortsätter utbyta idéer och lösningar.
Resurscentrums reflektion
Svaren vittnar om en positiv utveckling av organisation och informationsutbyte. Vissa
farhågor finns kring att studiehandledningen sker i för liten omfattning samt att
engelskspråkiga elever inte inkluderas.
Slutsats
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•

Det pågående arbetet behöver fortsätta.

•

Det är betydelsefullt att skapa mötesarenor där ansvarig enhetschef på
Resurscentrum, tillsammans med rektorer och områdeschefer, får möjlighet att föra
dialog om utmaningar, kvalitet och det fortsatta utvecklingsarbetet.

Modersmålsundervisning
Nedan delges rektorernas erfarenheter kring hur modersmålsundervisningen organiserats
för att möjliggöra för elever att delta samt förslag på hur organisationen kan utvecklas.
Fungerar väl
- Organisationen fungerar bra med en nära samverkan ansvarig enhetschef på
Resurscentrum.
- Regelbundna dialoger med enhetschef gällande information/utbildning samt hur det
fungerar i praktiken.
- God samverkan lärare och enhetschef.
- Resurscentrum har gjort insatser för samarbete med rektorer. Det finns behov av
fortsättning så att modersmålslärarna bli del av kollegiet.
- Schemaläggningen har fungerat väl.
Farhågor/utmaningar
- Distansundervisning är svårare för vissa elever pga. stödbehov, särskilt för yngre elever.
- Vissa svårigheter med tider för eleverna samt schemaläggning.
- Små skolors har sämre möjlighet att organisera fjärrundervisning pga. stor belastning på
pedagoger samt lokaler.
- Det finns viss begränsad tillgång på modersmålslärare.
- Hur ska organisationen se ut när elevens val försvinner?
- Vissa svårigheter att samverka med stort antal modersmålslärare för att få ihop schema och
grupper.
Önskemål/vidareutveckling
- Få tidigare information om schema för att få det att fungera på stora skolor.
- Behov av större samverkan mellan modersmålslärare och andra lärare. Modersmålslärarna
behöver i högre grad bli en del av skolornas planering och kompetensutveckling i det
undervisandeuppdraget och bidra till att synliggöra elevers språkutveckling.
- Schemaläggning så modersmålsundervisning inte sker utanför skoltid.
- Fortsatt dialog med Resurscentrum för välfungerande organisation.
- Kontaktpersoner på skolor vad gäller organisation av modersmålsundervisning.
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- Klustra undervisningen mellan högstadieskolor och skapa större undervisningsgrupper för
att underlätta för lärarna.
Resurscentrums reflektion
Vad Resurscentrum utläser från svaren är att samverkan har utvecklats och fungerar.
Dialoger som inletts mellan Resurscentrums enhetschef och rektorer ger informationsutbyte
och skapar förståelse.
Skolorna vittnar om att yngre elever tycks ha större svårigheter att klara av
distansundervisning. Samt att vissa svårigheter med att få ihop scheman och samverkan
med modersmålslärarna finns.
Vidare finns önskemål och behov av fördjupad samverkan mellan modersmålslärare och
andra lärare samt behov av informationsutbyte mellan enhetschef och skolor angående
organisation.
Slutsats
•

Det pågående arbetet behöver fortsätta.

•

Det är betydelsefullt att skapa mötesarenor där ansvarig enhetschef på
Resurscentrum, tillsammans med rektorer och områdeschefer, får möjlighet att föra
dialog om utmaningar, kvalitet och det fortsatta utvecklingsarbetet.

Skolsköterskornas elevhälsoenkäter och elevhälsosamtal
Varje läsår genomför skolsköterskorna en elevhälsoenkät med efterföljande elevhälsosamtal i
år 4 och 7. Nedan redovisas de resultat som ansvarig chef tillsammans med skolsköterskorna
lyft fram i gemensamma dialoger gällande elevhälsoenkäten samt hälsosamtalen.
Noteras ska att skolsköterskorna genomför analyser på sina enskilda skolor. Dessa tas upp
inom ramen för skolans lokala elevhälsa som les av rektor på skolan.
Sömn - elever sover för lite
Av elevhälsoenkäten som genomförts i år 7 framgår att många elever får för lite sömn.
Resultatet visar att ca 10 procent av flickorna sover 6 timmar eller mindre. Detta är en ökning
över tid för flickorna jämfört med resultat från tidigare hälsoenkät 2019/ 2020. För pojkarna
ses inte samma minskning av sömn, utan ca 5 procent av pojkarna sover mindre än 6
timmar.
Fysisk aktivitet - mindre än rekommenderat
Vidare framgår att fler än hälften av eleverna rör sig mindre än det rekommenderade 60 min
per dag. Ur ett jämställdhetsperspektiv framgår att flickorna rör sig mindre än pojkarna. Sett
över tid har elevernas fysiska rörelse försämrats.
Kost - högstadieelever skippar frukost och lunch
Elevhälsosamtalen pekar också i riktningen att eleverna äter frukost och skollunch i mindre
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utsträckning. På högstadiet är det inte ovanligt att eleverna inte går till lunchmatsalen samt
att eleverna även hoppar över frukost. Detta är ett beteende hos högstadieeleverna som
pekat i denna riktning över tid. Vad som också kan konstateras är att det är vanligt att elever
på högstadiet äter chips, godis och dricker energidryck.
Orsakerna till denna förändring i elevernas beteenden över tid har inte analyserats
Ergonomi - ökade problem
Eleverna har även uppgett en ökad grad av ergonomiproblem. Trots att analys av de
bakomliggande orsakerna inte är gjord finns anledning att anta att detta hänger samman
med distansundervisning under pandemin.
Frånvaron - ökat hos yngre elever
Frånvaron har ökat, även hos yngre elever. Frånvaron är i hög utsträckning anmäld. Detta
kan givetvis ha påverkats av covid-19.
Skoltrivsel och trygghet
Resultaten från elevhälsoenkäten visar på både skoltrivsel och trygghet hos eleverna.
Eleverna uppger att de trivs med sina lärare och att eleverna har vuxna att prata med i
skolan.
Resultat år 4
”Jag kommer bra överens med mina lärare”
Alltid/ofta: Pojkar 87 procent, flickor 96 procent.
”Jag känner mig trygg i skolan”
Alltid/ofta: Pojkar 88 procent, flickor 90 procent.
”Jag trivs i skolan”
Mycket bra/bra: 89 procent av alla pojkar och flickor.
Resultat år 7
”Jag kommer bra överens med mina lärare”
Alltid/ofta: Pojkar 92,5 procent, flickor 93,4 procent
”Jag känner mig trygg i skolan”
Alltid/ofta: Pojkar 96 procent, flickor 92,4 procent.
”Jag trivs i skolan”
Mycket bra/bra: Pojkar 92,5 procent, flickor 91 procent.
Resultat ur ett jämställdhetsperspektiv
Psykiska måendet - stress ökar hos både flickor och pojkar, men flickor mår sämre
Enligt elevhälsoenkätens resultat ökar stressen hos både flickor och pojkar som grupp, men
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hos pojkarna i lägre omfattning. Flickor uppger oftare att de mår sämre, samtidigt har
andelen pojkar som mår sämre ökat lite. Årets resultat visar även på att fler pojkar söker råd
och stöd för hur de mår.
Graden av prestationsångest har ökat hos eleverna. Flickorna upplever större krav på sin
egen prestation och är mer stressade än pojkar. Vidare upplever flickorna sämre arbetsro än
pojkarna.
Flickor i högre grad utsatta för trakasserier
Flickorna är också i högre grad utsatta för trakasserier i form av nedsättande kommentarer
om exempelvis sitt utseende.
Utvecklingsområde gällande statistik och analys
För att börja använda information och statistik från elevhälsoenkäterna och
skolsköterskornas elevhälsosamtal på ett systematiskt sätt behöver ett medvetet
helhetsgrepp tas. Dessa undersökningar vilar både på betydelsefull kvantitativ och kvalitativ
information om elevernas hälsa och självupplevda välmående. Därför är det betydelsefullt
att skapa tydlighet och klarhet kring vilka resultat som ska sammanställas och hur resultaten
kan användas mer medvetet i kvalitetsarbetet.
Förändringar i Region Norrbottens roll gällande elevhälsoenkäten kommer att ske under
2022. Konsekvenserna av detta är fortfarande oklara.
Skolkuratorernas observationer
Nedan redovisas de resultat som ansvarig chef tillsammans med kuratorerna lyft fram som
betydelsefulla resultat av observationer under läsåret.
Vad flickor och pojkar söker samtalsstöd kring
Skolkuratorer på mellan- och högstadiet har noterat att det främst är flickor som söker stöd
över stress i skolan, framtidsval och dålig självkänsla/självförtroende.
De pojkar som efterfrågar samtalsstöd har ofta en diagnos. Därutöver vänder sig pojkar till
kuratorer för att samtala kring normer och identitet.
Elevobservationer - ofta en grupp pojkar som stör arbetsron
Skolkuratorer uppger att i de har genomfört observationer i klasser på mellan- och
högstadiet där arbetsron är en problematik. Det som framkommit är att det ofta är en grupp
pojkar som bidrar till minskad arbetsro. Detta sker genom prat, att de kommer sent,
använder höga röster, ”stökar”, fäller kommentarer till andra elever och att de vandrar
omkring.
Vid efterföljande samtal har pojkarna uppgett att de upplever att bra studiero, medan
flickorna överlag är relativt tystlåtna och lyfter att de upplever dålig studiero. Enligt
kuratorerna är normen bland pojkar i högre grad att skolan inte är viktig. De menar även att
det finns flera elever, främst flickor, med talängslan.
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Hur påverkas pojkarna av de normer som råder?
Enligt skolkuratorerna lyfts ofta flickors mående i skolan inom den lokala elevhälsan.
Enligt kuratorerna påverkas pojkarna negativt av de snäva normerna som råder. Dessa
normer rör exempelvis om hur man ”är” mot varandra, skojbråk, sociala medier, att man
inte ska ”skvallra” för de vuxna, att låta mycket och ha en hög ljudnivå.
Skolkuratorerna möter i sitt arbete båda könen i samma utsträckning. De handlar då främst
om frånvarande elever eller elever som inte når mål där sociala normer påverkar trygghet
och studiero.
Avslutande reflektion gällande skolsköterskor och skolkuratorer
Skolenheterna har blivit bättre på att fånga flickor med svårigheter. Flickors svårigheter har
historiskt upptäckts senare än pojkars. Det kan vara ett utfall för att pojkar i svårigheter ofta
har ett mer utåtagerande beteende, vilket gör att resurser läggs på pojkarna i tidigare skede.
Normerna behöver utmanas och arbetas med i skolan. Då normer är snäva, ofta könsbundna,
begränsas individens frihet att utvecklas. Arbetsron i skolan och måendet hos både pojkar
och flickor påverkas negativt.
Hälsa och livsstilsfrågor i stort bör fortsatt vara högt prioriterat. Resultaten över tid visar på
en försämrad fysisk aktivitet hos eleverna. Elevernas minskade sömn är också något som kan
bidra till den försämrade graden av studiero och koncentration.
Vad som särskilt oroar kring matvanor är högstadieelevernas allt större intag av sötsaker och
att de i högre grad skippar skollunchen. Mot bakgrund av att vi vet att måltidsmiljön
påverkar matupplevelsen hos individen är det angeläget att jobba med hela måltidsmiljön
inklusive ljudnivån i matsalen.
Resultat visar också på att de elever som utövar någon typ av sportaktivitet på fritiden mår
bättre och sover bättre generellt sett.
Slutsats
•

Hälsa och livsstilsfrågor behöver prioriteras.

•

Försämrad fysisk aktivitet, sömn- och matvanor hos eleverna.

•

Normerna behöver utmanas och arbetas med i skolan.

•

Ett helhetsgrepp behöver tas över resultaten av elevhälsoenkäten och
skolsköterskornas hälsosamtal.

2.3.1

Medicinsk elevhälsa

Patientsäkerhet
Grunden för patientsäkerhetsarbetet är att ständigt förbättra verksamhetens ledningssystem
och kvalitetsarbete. Patientsäkerhetsberättelsen skrivs kalenderårsvis och antas i Barn- och
utbildningsnämnden innan mars påföljande år. Med anledning av detta redovisas resultat
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från patientsäkerhetsberättelsen för 2020.
Under 2020 har patientsäkerhetsarbetet bedrivits i linje med det årshjul som finns. Fokus har
legat på avvikelserapportering där skolsköterskor och skolpsykologer fått utbildning,
avvikelserapporten har uppdaterats och avvikelser har hanterats enligt fastställda rutiner.
En avvikelse som inkom under 2020, där händelsen klassificerades som allvarlig, ledde till en
anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Anmälan skickades
in under första delen av 2021 och har lett till uppdatering av interna rutiner.
Vidare har patientsäkerhetsarbetet under 2020 bestått av uppdatering av processer, metodoch rutindokument, relevant kompetensutveckling, samverkan med berörda vårdgrannar
samt egenkontroll enligt fastställt dokument.
Slutsats
•

Bedömningen är att de insatser som gjorts under 2020 har haft avsedd effekt på
patientsäkerhet och kvalitet, samtidigt är patientsäkerhetsarbetet en ständigt
pågående process.

Vad från avsnittet tar ni med er till avslutande analys?
•

Sammanfattningsvis blir det fortsatt viktigt med ett aktivt patientsäkerhetsarbete
inkluderat egenkontroll enligt fastställd rutin.

•

Gällande avvikelser blir det viktigt med fortsatt utbildning för kännedom om
avvikelsesystemet samt att stimulera medarbetare till att rapportera avvikelser enligt
fastställda rutiner.

•

Gällande rutiner och processer blir det viktigt att fortsatt skapa nya rutiner och
processer efter behov, förtydliga befintliga rutiner och processer samt genom
utbildning göra dessa kända hos medarbetarna i verksamheten.

•
2.3.2

Fortsatt samverkan med externa vårdgivare är angeläget.
Corona COVID-19

Elevhälsoarbetet
Coronapandemin har till stor del påverkat arbetet med stöd och insatser i verksamheterna.
Flera planerade insatser i både förskola och grundskola har fått ställas in eller ställas om på
olika sätt. Planerade fysiska besök har fått förändras till motsvarande digitala möten.
Uppläggen har behövt förändrats på grund av sjukdom eller risk för smitta på enheterna
bland personal eller barn och elever.
Generellt sett har pandemin fått negativa konsekvenser för Resurscentrums arbete och stöd.
Konsekvenserna har bland annat varit ökade handläggningstider och flertalet förändrade
planeringar eller helt inställda insatser. Detta har lett till att stöd har minskat i omfattning
eller helt uteblivit och med säkerhet påverkat barns och elevers utbildning på ett negativt
sätt. Exakt i vilken omfattning är svårt att avgöra i dagsläget.
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Det finns skäl att tro att denna förmodade utbildningsskuld kommer framöver också visa sig
i en ”stödskuld”, då barn och elever som redan tidigare hade stort behov av anpassningar
och särskilt stöd kommer att ha utvecklat ännu större behov. I sin tur kan det förväntas leda
till ökat behov av stöd från enheternas sida med eventuell resursbrist som konsekvens.
För vissa elever som har haft hög frånvaro tidigare har frånvaron ökat än mer under
pandemin. Av skolsköterskornas elevhälsosamtal samt skolkuratorernas elevkontakter har
det framkommit att eleverna under året haft mindre fysisk aktivitet och upplevt en ökad
social distansering. Fler elever har också uttryckt ett sämre mående, exempelvis har
aktiviteter och personer som tidigare haft en viktig betydelse för deras hälsa har blivit
inställda eller inte kunnat träffats.
Vidare framgår att upplevelsen från högstadieskolor är att förekomsten av kränkningar har
minskat och att det varit lugnare i skolans korridorer i samband med distansundervisningen.
Elever har upplevt att studieron förbättrats när undervisningen på högstadiet bedrivits i
halvklasser.
Positivt är att eleverna har uppvisat färre sjukdomar av annat slag under året.
Bristen på sociala kontakter under pandemin kan ha försvårat läget för elever med psykisk
problematik. Exempelvis social ångest kan förstärkas vid återgång till skolan. Här bedöms
det viktigt att eleverna får rätt stöd, rätt bemötande och anpassningar i tillbakagången till
skolan. Här kan den lokala elevhälsans professioner bidra som stöd till lärare.
Pandemin har fört med sig möjlighet till höjd kompetens samt större trygghet och flexibilitet
när det gäller digitala arbetsformer och möten. Det har underlättat och breddat personals
förutsättningar att organisera arbete och kommunicera på ett positivt sätt. De digitala
arbetsformerna kommer även efter pandemin fortsätta att berika kvalitet i arbetet för
Resurscentrum och enheterna, vilket kan förväntas gynna det stöd som erbjuds.
Den ökade användningen av digitala möten i elevhälsoarbetet har ökat tillgängligheten för
professionerna skolkurator och skolsköterska. Då verksamheterna nu återgår till fysisk skola
är det angeläget att fortsatt använda digitala möten där det är praktiskt och fördelaktigt.
Digitala forum behöver fortsatt kvalitetssäkras så att sekretessen säkras i samtalen.
Under läsåret har skolsköterskorna, trots av pandemin, kunnat utföra det lagstadgade
arbetet. Skyddsutrustning har då använts.
Pandemin har temporärt minskat bilåkningen i tjänst för personal och de negativa
konsekvenserna för miljö, arbetsmiljö och ekonomi som bilåkningen för med sig. Pandemin
har på så sätt öppnat en möjlighet till förändringsprocess mot fortsatt minskad bilåkning
även framöver.
Skolmiljarden - förebygga skolfrånvaro och främja skolnärvaro
Under våren 2021 beslutade regeringen att tilldela kommunerna ekonomiska medel för att
omhänderta och trygga elevers rätt till utbildning genom statsbidraget skolmiljarden som
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ska möjliggöra för skolhuvudmän att kompensera för svårigheter som kan ha uppstått
genom Covid-19.
I Luleå kommun nyttjas den del av skolmiljarden som tilldelats Resurscentrum genom ett
utvecklingsprojekt för att förebygga skolfrånvaro och främja skolnärvaro ur ett psykologiskt
och relationellt perspektiv. Projektet kommer pågå under den tid då skolmiljarden finns
tillgänglig, d v s fram till sista december 2021. De extra resurserna möjliggör tjänstgöring för
en sjunde skolpsykolog i grundskolan under projekttiden, utöver de sex psykologerna i
grundbemanningen.
Målsättningen är att de tre projektskolor som deltar och får extra stöd och närvaro av
psykolog kommer att ges möjlighet att utveckla sitt elevhälsoarbete kring
skolnärvaro/skolfrånvaro. Deltagande skolor är Residensskolan, Ängsskolan och
Stadsöskolan. Den kompetens och de erfarenheter, stöd och rutiner som utvecklas inom
projektet kommer bli del av ett generellt stöd för utveckling på området för samtliga enheter
inom kommunen.
Kulturskolan
Covid-19 har för Kulturskolan inneburit att alla elever under de första månaderna under
vårterminen-21 helt tappade sin kulturutövande verksamhet. Kulturskolans personal
vikarierade då på skolor i kommunen.
Under läsåret har Kulturskolan dragit ner elevintaget på grund av rekommendationerna om
att hålla avstånd och vida åtgärder för minskad smittspridning. Därmed har grupperna
gjorts mindre eller helt uteblivit och luckor har fått planerats in mellan lektioner för att torka
av och vädra.
Kulturskolan har undervisat digitalt största delen av året. Viss verksamhet ställdes helt in
eller pausades på grund av att de inte går att genomföra digitalt med hänsyn till elevers
ålder eller tekniska svårigheter. Bland annat dåligt ljudkvalitet i Teams har i vissa fall dragit
ner på elevers möjligheteter att få en bra och kvalitativ undervisning. I andra verksamheter
har undervisningen fungerat bra digitalt. När det gäller enskilda lektioner har en del elever
har klarat omställningen och andra inte. De flesta smågrupperna har vi splittrat upp i
enskilda lektioner. De digitala förutsättningarna har inte tillåtit elever att kunna spela i
grupp och vidare har undervisningstiden behövt passa i hemmet med den enskilda familjens
förutsättningar.
Sammantaget har Covid-19 medfört att Kulturskolan inte kunnat göra normalt intag till
verksamheten och därmed har eleverna gått miste av Kulturskolans normala verksamhet.
När det gäller de projekt som Kulturskolan har i grundskolan så har några projekt
genomförts utomhus. Den största delen av projektverksamheten har dock helt behövts
ställas in.
Trots pandemin har intresset för Kulturskolan inte minskat hos barn och unga, utan istället
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ökat. Detta visar sig genom att allt fler elever anmäler sig och köerna blir längre. Vid
höststart 2021 har Kulturskolan 500 elever i kö.

3 Analys
3.1 Analys av elevhälsoarbetet
3.1.1

Elevhälsoarbete i grundskola

Behov att vidareutveckla gemensamt arbete med grundskolan
Det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet mellan Resurscentrum och grundskolan
behöver fortsätta utvecklas. Tillsammans med grundskolan behöver Resurscentrum
tydliggöra övergripande mål och prioriteringar för det gemensamma arbetet. En gemensam
styrning och ledning är en viktig förutsättning för att ett effektivt och kvalitativt
elevhälsoarbete ska kunna skapas på den operativa verksamhetsnivån.
Tydligare kopplingar mellan skolans resultat och elevhälsans insatser
I dag finns inte ett fullgott analysarbete kring hur Resurscentrums insatser påverkar
elevernas och skolornas resultat. Det betyder med andra ord också att det systematiska
kvalitetsarbetet behöver stärkas upp på detta område. Under läsåret 2021/22 behöver vi inom
Resurscentrum undersöka och medvetandegöra hur vi kan utveckla tydliga kopplingar
mellan vårt elevhälsoarbete och skolornas resultat. Som ett naturligt led i analysarbetet
behöver gemensamma dialoger hållas mellan Resurscentrum och skolformerna.
Exempelvis vet vi inte i dag, på ett undersökt och analyserat sätt, vilka elever som inte klarar
målen och vilka svårigheter de kämpat med i lärande och mående. Sådana former av
kvalitativt analysarbete skulle kunna utgöra en grund för vilka insatser som skulle behöva
skapas, som redan finns eller borde tas bort.
Tydligare fokus på främjande och förebyggande
Utifrån inkomna ärenden till Resurscentrum kan konstateras att elevhälsoarbetet behöver få
ett tydligare främjande och förebyggande fokus. Således behöver ett förändringsarbete göras
där Resurscentrum rör sig mot ett målinriktat arbete med hälsofrämjande och förebyggande
insatser. Detta arbete behöver givetvis arbetas fram och processas tillsammans med
skolformerna.
Det interna analysarbetet behöver medvetandegöras
Resurscentrum behöver stärka sitt interna analysarbete för att med ökad medvetenhet
försöka hitta kopplingar mellan Resurscentrums arbete/insatser och hur detta påverkar
elevernas lärande och välmående. Detta utvecklingsarbete behöver ske i nära samverkan
mellan enhetschefer inom Resurscentrum tillsammans med avdelningschef och
utvecklingsledare. Med fördel kan arbetet organiseras inom ramen för det nyskapade
kvalitetsforum som sker var tredje vecka.
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Sammanfattande slutsats
•

Det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet mellan Resurscentrum och
grundskolan behöver fortsätta utvecklas.

•

Tydligare kopplingar mellan insatser och resultat.

•

Tydligare fokus på främjande och förebyggande elevhälsa.

Med dessa slutsatser avslutas analysen på Resurscentrums övergripande nivå. Nedan följer
de olika verksamheters analys kring sitt elevhälsoarbete.
Utveckla samverkan i elevhälsoarbetet
Det gemensamma elevhälsoarbetet mellan Resurscentrum och verksamheterna inom
skolformerna fungerar utifrån förutsättningar, men behöver vidareutvecklas.
För att kunna ta tillvara den centrala och lokala elevhälsans resurser på bästa sätt behöver
den gemensamma samverkan utvecklas. Här är det betydelsefullt att komma överens om
gemensamma prioriteringar som gynnar stödet för barn och elever och som möjliggör
effektiv resursanvändning.
Gemensamma långsiktiga beslut är betydelsefulla för att Resurscentrums elevhälsa och
skolenheternas arbete ska dra åt samma håll och skapa upplevelsen hos personal att
elevhälsoarbetet utförs tillsammans.
Slutsats
•

Tydliggöra övergripande mål och prioriteringar med grundskolan.

•

Långsiktiga mål och gemensam uppföljning och utvärdering av resultat.

Barnhälsoarbetet i förskola har hittat välfungerade former för samverkan
Generellt sett har styrnings- och ledningsprocesserna utvecklats mer mellan Resurscentrums
elevhälsa och förskolans verksamhet. De strukturer för samverkan som har skapats har
medfört en upplevelse av tydligare prioriteringar, regelbunden dialog och mer kvalitativa
insatser med god samverkan.
Slutsats
•

Samverkan präglas av tydliga prioriteringar, regelbunden dialog och kvalitativa
insatser.

Utveckla elevhälsans främjande och förebyggande uppdrag
Utifrån de ärenden som inkommit och det stöd som erbjudits är det tydligt att det
hälsofrämjande och förebyggande arbetet ofta får stå tillbaka för åtgärdande insatser på
individnivå.
Vad som kan konstateras är att ärenden har kommit in till resursteamen i ett sent skede.
Skolenheten har i dessa fall arbetat en längre tid och på olika sätt med att tillgängliggöra
barnets eller elevens utbildning och tillgodose behov av anpassningar och stöd. Vidare kan
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konstateras att det ofta varit svårt och tidskrävande att vända en negativ utveckling som
pågått en längre tid. De gemensamma resurserna får också svårt att räcka till när
elevhälsoarbetet riktas mot åtgärdande och individinriktade insatser.
För att skapa ett elevhälsoarbete som utvecklas i linje med styrdokumentens intentioner om
ett välfungerande främjande och förebyggande arbete är det nödvändigt att se över och
vidareutveckla strukturerna och utformningen. Mer kraft behöver riktas för att
tillgängliggöra utbildningen för barn och elever genom ett mer hälsofrämjande och
förebyggande fokus på insatserna. Här krävs ett mer nära samarbete mellan enheterna och
de centrala resurserna kring elevhälsostrukturer på enheterna, kompetensutveckling och
gemensamma prioriteringar. Med detta fokus kan behovet av åtgärdande insatser på sikt
minskas och ett tidigare stöd sättas in för barn och elever.
Slutsats
•

Resursteam behöver komma in i ett tidigare skede.

•

Större fokus på främjande och förebyggande stödinsatser.

•

Samverkan och beslut behövs kring gemensamma resurser och prioriteringar.

Utveckla roller och ansvarsfördelning
Den interna ansvarsfördelningen inom resursteamen mot både förskola och grundskola
behöver utvecklas till att bli tydligare kring vilka roller och ansvarsområden som olika
professioner har när det gäller ärenden. Vissa frågor och ärenden kräver samverkande
kompetenser och vissa kräver mer enskild hantering. För att skapa ett effektivt flöde och
resursanvändning behöver roller och ansvar ytterligare förtydligas. Process för detta är
igång.
Exempelvis behöver samverkan och gränsdragning mellan specialpedagoger och
metodutvecklare i förskolan, och mellan specialpedagoger och psykologer i grundskolan,
förtydligas. Detta för att professionernas olika uppdrag och kompetenser ska nyttjas fullt ut.
Professionerna har olika grundkompetenser och olika uppdrag. Därför ska personalen inte
´göra samma saker och jobba likadant´.
Den interna ansvarsfördelningens utveckling hänger samman med bland annat det önskade
större fokuset på hälsofrämjande och förebyggande insatser.
De första stegen för att uppnå denna förändring är tagna. Processen är därmed inledd och
behöver fortgå. Detta innebär bland annat att möjliggöra för psykologer i grundskolans
resursteam att öka sin närvaro i de lokala elevhälsoteamen från och med hösten 2022. På så
sätt kan verkningsområdet för psykologer ökas till att i större omfattning stötta enheterna i
det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. En långsiktig förväntad effekt är att
förändringen leder till ett minskat antal svåra ärenden på individnivå. Genom psykologernas
deltagande kan förhoppningsvis eleverna få rätt stöd tidigare och i sin tur uteblir de mycket
resurskrävande åtgärderna på individnivå.
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Process för att tydliggöra övriga professioners roller och uppdrag samt ansvar och
gränsdragningar behöver fortgå parallellt. Bland annat blir det viktigt att föra dialog om
ansvarsfördelning och uppdrag mellan specialpedagoger på enheterna och specialpedagoger
inom Resurscentrum.
Slutsats
•

Tydlighet i roller och uppdrag bland professionerna.

•

Leda arbetet så att professionerna i ökad grad arbetar med främjande och
förebyggande insatser på enheterna.

Elevhälsoteamens arbete - skolsköterskor och skolkuratorer
Läsåret har påverkats av pågående pandemi i alla delar av elevhälsoarbetet.
Elevhälsoteamen på skolorna fungerar olika och samsyn i elevhälsoarbetet behöver fortsatt
upparbetas. Petri Partanens utbildning under våren har gett god kompetens. Ett viktigt steg
mot en likvärdig elevhälsa är att nästa steg nu tas och att även pedagogerna får ta del av
Partanens kompetensutveckling.
Under pandemin har elevhälsoteamens möten hållits via Teams på många skolor. Det har
fungerat relativt bra. Nackdelen är dock att avstånden har blivit längre mellan
medlemmarna och att det varit svårare att bygga upp en teamkänsla vid enbart digitala
arbetssätt.
På flera skolor har den lokala elevhälsan, där skolsköterskor och skolkuratorer ingår, börjat
arbeta närmare pedagogerna. Effekten av detta samarbete är att stödinsatser från elevhälsan
etablerats i ett tidigt skede och detta har påverkat elevernas studieresultat positivt. Resultat
visar också på att i de skolor där elevhälsan har arbetat tillsammans med pedagogerna med
att utveckla skolmiljön till ökad tillgänglighet genom ”en skola för alla” har samsynen ökat
och metoder för arbetet har tagits fram.
När det gäller skolsköterskornas elevhälsoenkäter och elevhälsosamtal behöver ett
systematiskt helhetsgrepp tas för att skapa klarhet om på vilket sätt resultaten ska tas
omhand i kvalitetsarbetet.
Slutsats
•

Närmare samverkan mellan den lokala elevhälsan på skolorna och pedagoger.

•

Tidigare stödinsatser från den lokala elevhälsan.

•

Steg mot likvärdig elevhälsa genom utbildning och dialoger.

•

Ökad samsyn kring tillgänglighet i skolmiljön.

•

Klarhet om på vilket sätt elevhälsoenkäten och elevhälsosamtalen ska tas omhand.

Skolsköterskornas elevhälsoarbete
För skolsköterskornas arbete har pandemin har haft stor påverkan. Rutiner och arbetssätt har
upparbetats för en säker hantering och bibehållen kvalitativ uppföljning av elevers hälsa och
mående. Gruppen har sett över och utvecklat arbetsmomenten inom hälsobesök,
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hälsokontroller samt vaccinering mot mer digital form.
Vårdnadshavare har i hög grad uppskattat de nya mötesformerna. Telefonsamtal och
digitala möten har gett ökad grad av föräldramedverkan. Exempelvis genom att båda
vårdnadshavarna har kunnat delta på ett enklare sätt vid återkopplingen av skolsköterskan.
Både skolsköterskor och vårdnadshavare upplever att det varit lättare att mötas med kort
varsel när mötena hållits digitalt.
Arbetet med vaccinering mot COVID-19 har tagit resurser från förebyggande och främjande
hälsoarbete.
Slutsats
•

Skolsköterskorna har arbetat fram nya rutiner och arbetssätt för en säker hantering
och bibehållen kvalitet i uppföljning av elevers hälsa och mående.

•

Digital omställning har lett till ökad föräldramedverkan.

•

Vaccinering gällande Covid-19 har tagit resurser i anspråk.

Skolkuratorernas elevhälsoarbete
I skolkuratorernas arbetsfält har både för- och nackdelar märkts med ökat användande av
digitala möten. Den uppmärksammade nackdelen är att nyanserna i samtalet med elev och
vårdnadshavare inte kommit fram. Detta har kunnat försvåra kommunikation och
relationsbygge.
Fördelen har märkts hos de elever som har svårt att mötas ”öga mot öga”. Dessa har
gynnats, då de lättare har kunnat mötes via digitala fora. Skolkurator har haft svårigheter att
genomföra hembesök vid behov, exempelvis hos elever som har problematisk skolfrånvaro.
Ett område som skolkuratorerna lyft gällande kompetensutveckling bland pedagoger är
behov att kunskaper i samtalsmetodik.
Slutsats
•

Digitala utmaningar när nyanser i samtalet inte kommer fram.

•

Elever som har svårighet med fysiska sociala möten har upplevt fördelar.

•

Minskade hembesök vid problematisk skolfrånvaro.

•

Behov av att öka kunskaperna kring samtalsmetodik hos pedagogerna.

Kulturskolan - verktyg för ökad psykisk hälsa för barn och unga
Under läsåret har Kulturskolan utvecklat gemensam kunskap för betydelsen av estetiska
uttryckssätt och kulturskapande aktiviteter för hälsa och välmående. Viktigt för det fortsatta
elevhälsoarbetet är att Kulturskolan på ett lättförståeligt sätt delar med sig av sina kunskaper
och sprider forskningens slutsatser om betydelsen av kulturella aktiviteter till sina
målgrupper.
Enligt en omfattande forskningssammanställning av WHO bidrar kultur till människors
välmående och förebygger ohälsa både fysiskt och psykiskt. Forskning visar på en rad
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positiva effekter hos barn som använda sig av estetiska uttryckssätt. Exempelvis att barns
hjärnor utvecklas, att kultur främjar språkutveckling, auditiv kognition och att barn får ett
mer altruistiskt beteende av kulturaktiviteter. Vidare visar studier att elevers
uppmärksamhet i klassrummet förbättras och allt detta kan i sin tur förbättra skolresultaten.
Forskning visar också på att kulturella aktiviteter har förebyggande effekter när det gäller
den psykiska hälsan, bland annat genom lägre biologiskt stresspåslag i det dagliga livet och
mindre ångest. Kultur kan också förebygga insjuknande i depression. Att delta i
kulturaktiviteter kan vidare bygga självkänsla och självförtroende som i sin tur förebygger
psykisk ohälsa.
Studie från WHO som sammanställer världens forskning om kultur och hälsa
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329834/9789289054553-eng.pdf
Kulturskolans ordinarie verksamhet, både den valbara och projekten på skolor, främjar alltså
elevers välmående och lärande. Denna kunskap är något som Kulturskolan behöver sprida
till målgrupper på olika sätt.
Slutsats
•

Kulturskolan arbetar med evidensbaserade metoder för hälsa och lärande.

•

Forskning om estetiska uttrycksformer behöver spridas och kommuniceras till
målgrupper.

Med fokus på elevers psykiska hälsa och välmående genom evidens
För att främja elevers psykiska hälsa har Kulturskolan valt att göra en satsning på projektet
Kulturstark. Planeringen skedde vårterminen -21 med fortsättning läsåret 2021/22. Projektet
sker genom fortbildning, nya aktiviteter och kurser som tar sikte på att främja elevers
psykiska hälsa.
Under vårterminen 2021 påbörjades den nya kursen ´Dans för hälsa´ med två provgrupper.
Kursen är en forskningsbaserad metod som syftar till att generera positiva hälsoeffekter för
tonårsflickor med internaliserade problem (Se Studie om Dans för hälsa av Anna Duberg:
Dance Intervention for Adolescent Girls with Internalizing Problems Effects and Experience).
Studien visar att insatsen kostnadseffektiv. Särskilt stor betydelse för deltagarna var en
prestationsfri atmosfär och stödjande gemenskap. Dansen sågs av flickorna som en fristad
från högt satta individuella och sociokulturella upplevda krav.
´Dans för hälsa´ fortsätter höstterminen 2022 med både utökning av deltagare och grupper.
Rekrytering av elever sker i samverkan med skolornas personal och skolsköterskor samt
kuratorer inom Resurscentrum. Detta är ett illustrerande exempel på hur Kulturskolan
arbetar med evidensbaserade metoder för att främja elevers välmående och hälsa. Som
bekant vet vi även att detta har en positiv påverkan på lärandet.
De aktiviteter som Kulturskolan erbjudit har fallit väl ut. Under skrivarkursen ´Skriv online´
gjordes en mätning av deltagarnas mående och den visade på ett ökat välmående efter

Resurscentrum, Kvalitetsrapport

38(46)

aktiviteten.
För att utvärdera verksamheten och se hur den påverkar elevernas hälsa och välmående
kommer Kulturskolan framgent att undersöka elevernas upplevelser av aktiviteternas
effekter.
Inför satsningen Dans för hälsa´ och i ´Fredaxmix´ (som startar upp ht 21) har Kulturskolan
haft samråd med Resurscentrums elevhälsa och även fått hjälp med rekryteringen av elever.
Detta är ett exempel på hur Resurscentrums olika verksamheter samverkar och drar nytta av
varandras olika professioner.
Som ett led i att tillgängliggöra Kulturskolans utbud har Kulturskolan arbetet fram en bra
hemsida och ett nytt antagningssystem. Vidare når nu Kulturskolan ut till alla föräldrar via
lärplattformen. Resultatet är ett ökat intresse samt att anmälningarna till Kulturskolan vuxit
för varje år.
Utifrån perspektivet kring elever välmående innebär Kulturskolans återstartade verksamhet
en påverkan i positiv riktning då detta innebär att elever åter får utöva kultur och möta
Kulturskolan och varandra igen. Med anledning av bland annat pandemins effekter på
ungas mående gör Kulturskolan extra satsningar läsåret 2021/22 för psykisk hälsa inom
Kulturstarkprojektet, Dans för hälsa, Antistresskurs med friskvårdsplatser.
Slutsats
•

Påbörjat arbete i att fånga hur Kulturskolans aktiviteter påverkar eleverna.

•

Ökad tillgänglighet genom information.

•

Fortsatta insatser för att främja och förebygga elevhälsa.

Studiehandledning på modersmålet - utvecklingsarbete för att stödinsatsen ska användas
rätt
Resurscentrum ser att det finns behov att skapa ökad klarhet gällande vilka elever som är
berättigade studiehandledning på modersmålet. Grundskolan behöver vara involverad i
arbetet för att en samsyn ska växa fram kring hur styrdokumenten ska tillämpas och hur
resurser ska riktas.
Frågor som behöver lyftas är om studiehandledningen på modersmålet används på det sätt
som är syftet med styrdokumenten. Vidare behövs ökad klarhet kring om det är så att elever
som får studiehandledning på modersmålet egentligen är i behov av en annan typ av stöd. I
detta sammanhang är det också betydelsefullt att ta ställning till vilken roll studiehandledare
på modersmålet ska ha i nyanlända och andra flerspråkiga elevers utbildning.
Slutsats
•

Osäkerhet om studiehandledningen på modersmålet tillämpas i enlighet med
styrdokumenten.

•

Behov av gemensam analys och samsyn mellan Resurscentrum och grundskolan.
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Modersmålsundervisning
I ämnet modersmål uppnår eleverna höga betyg. Den främsta orsaken till detta är att ämnet
är frivilligt och att de elever som riskerar att inte bli godkända väljer att sluta.
Förutom ovanstående iakttagelse har även Resurscentrum identifierat två andra viktiga
mönster när det gäller ämnet modersmål.
I år 5 tenderar elever att avanmäla avanmäler sig från modersmål i högre grad. Detta kan
kopplas till att kunskapskrav och betygskrav i övriga ämnen ökar. Även förändrade
fritidsintressen under mellanstadiet och högstadiet påverkar deltagandet negativt.
Om andelen elever som vill läsa modersmål ska öka är en viktig förutsättning att
undervisningen bedrivs inom den ordinarie skoldagen med den timplanebundna
undervisningen på funktionella schemapositioner.
Slutsats
•

Elever som riskerar att inte nå godkänt betyg slutar.

•

Elever tenderar att välja bort modersmål från år 5.

•

Om andelen elever som vill läsa modersmål ska öka är det betydelsefullt att
undervisningen bedrivas inom den ordinarie skoldagen.

3.2 Analys av resurscentrum
Följande tre utvecklingsområden har Resurscentrum prioriterad under läsåret:
- Ledning och styrning
- Likvärdighet
- Tillgänglighet
Styrning och ledning
Den samlade analysen är att utvecklingsområdet behöver även fortsättningsvis vara
prioriterat.
Resultatet visar på att vissa betydelsefulla steg har tagits under läsåret. Resurscentrum har
tillsammans med grundskolan etablerat kontakt på strategisk nivå och definierat en
övergripande riktning framöver kring det gemensamma arbetet:
För elevens bästa i en likvärdig och tillgänglig utbildning genom att;
- Se möjligheter i våra gemensamma resurser
- Skapa jämlikhet i livschanser
- Leda utveckling som gynnar hela lärmiljön
Ett viktigt resultat från dessa dialoger har varit att kontaktytor skapats mellan enhetschefer
på Resurscentrum samt med områdeschefer på grundskolan. Att kontaktytor och relationer
byggs mellan cheferna är avgörande för att utveckla det gemensamma arbetet och hitta
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lösningar på utmaningar som uppstår.
Samtidigt visar återkoppling från både rektorer och Resurscentrums enhetschefer att det
gemensamma målinriktade arbetet behöver förtydligas. Resurscentrums verksamheter och
skolenheterna behöver närma sig varandra så att det gemensamma elevhälsoarbetet
kompletterar varandra och drar åt samma håll.
Resurscentrum har haft som ambition att under året arbetat med tillitbaserad styrning och
ledning. Några steg har tagits i denna riktning. Exempelvis har det systematiska
kvalitetsarbetet med framtagande av prioriterade utvecklingsområden inför läsåret 2021/22
arbetats fram genom en ´bottom-up-design´. Denna syftar till att utgå från verksamheternas
behov i kvalitetsarbetet och sammanfoga detta med aktuella styrdokument.
För att fortsätta skapa fördjupad förståelse kring tillitbaserat ledarskap behöver
enhetscheferna under läsåret 2021/22 få möjlighet att mötas i kompetensutvecklande
dialoger. Genom litteratursamtal och dialoger kan cheferna utbyta erfarenheter och finna
goda sätt att arbeta med tillitsbaserat ledarskap tillsammans med sin personal.
För att utveckla kvalitetsledningssystemet har en utvecklingsledare anställts.
Utvecklingsledaren ska bland annat leda det systematiska kvalitetsarbetet. Ett
grundläggande analysarbetet av hur det systematiska kvalitetsarbetet behöver
vidareutvecklas är påbörjat under slutet av läsåret 2020/21. Detta arbete behöver fortgå
under kommande läsår, med syftet att utveckla strukturer och praktik som är välfungerande
för alla verksamheter inom Resurscentrum.
Slutsats
•

Det prioriterade utvecklingsområdet kring styrning och ledning behöver kvarstå
under läsåret 2021/22. Detta för att skapa en tydlighet och verksamhetsnära
systematiskt kvalitetsarbete som upplevs som en resurs och stöd av verksamheterna.

•

Arbetet med samverkan med skolformerna behöver särskilt prioriteras under läsåret
2021/22 för att skapa en gemensam förståelse och riktning med skolformerna. Detta
gäller särskilt för grundskolan som är den skolform som Resurscentrum har mest
gemensam verksamhet tillsammans med.

Likvärdighet och tillgänglighet
När det gäller arbetet med likvärdighet och tillgänglighet har de målinriktade processerna
pågått hos verksamheterna inom Resurscentrum. På olika sätt och med olika aktiviteter har
verksamheterna arbetet för att öka likvärdighet och tillgänglighet för barn och elever.
Resurscentrums elevhälsa, Kulturskola och verksamhet som rör flerspråkighet kommer alla
att även fortsättningsvis att lyfta tillgänglighet och likvärdighet inom sitt interna
utvecklingsarbete.
Så som kvalitetsarbetet varit utformat innevarande läsår är det dock svårt att tydligt beskriva
vilka effekter som insatserna gett. Detta är något som Resurscentrum behöver se över och
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stärka upp framgent.
Mot denna bakgrund är det betydelsefullt att Resurscentrum börjar skapa ett kvalitetsarbete
som har tydliga utvärderingsbara mål samt hittar ändamålsenliga sätt att visa på resultat av
de insatser som vidtas.
För elevens bästa i en likvärdig och tillgänglig utbildning/lärmiljöer
Nedan görs en kort återkoppling från verksamheterna när det gäller insatser kring
likvärdighet och tillgänglighet.
På Resurscentrum har tillgänglighetsarbetet bland annat skett genom följande insatser:
•

Skolsköterskorna och skolkuratorerna har ökat tillgängligheten för elever och
hemmen genom användning av digitala möten i elevhälsoarbetet.

•

Trygga elevers rätt till utbildning genom att förebygga skolfrånvaro och främja
skolnärvaro med koppling till Covid-19.

•

Utveckla tillgänglig utbildning för alla elever i grundskolan genom gemensam
utbildning och dialog med Petri Partanen.

•

Språkutvecklande arbete i förskolan.

•

Utveckla rutiner och riktlinjer för ansökningsförfarande, tilldelning och
genomförande av studiehandledning på modersmålet.

•

Framtagande av ´Plan för tillgänglig utbildning i kommunens grundskolor´ är
framtagen. Process för implementering påbörjad.

•

Nya arbetssätt på Kulturskolan för att öka tillgängligheten för alla elever som är
intresserade genom gruppundervisning och periodiserat deltagande.

•

Kulturskolan som verktyg för psykisk hälsa för barn och unga.

På Resurscentrum har likvärdighetsarbetet bland annat skett genom följande insatser:
•

Arbete med att utveckla skolsköterskornas hälsosamtal gällande bokning, innehåll
och upplägg för att öka tillgänglighet och likvärdighet. Insatserna har syftat till att
anpassa tiden och innehållet efter elevernas behov samt utveckla fokus mot
främjande och förebyggande arbete. Arbetet fortsätter även nästa läsår.

•

Skolkuratorerna har fördjupat kunskapen kring det psykosociala uppdraget samt
tydliggjort professionens uppdrag. Detta för att skapa samsyn och likvärdighet kring
hur skolorna ska omhänderta det psykosociala uppdraget på bästa sätt och utveckla
professionsgemensamma arbetsmetoder.

•

Skolkuratorerna har genom kompetensutveckling utvecklat kunskapen kring goda
samtal.

•

Rutiner för skolkuratorernas arbete med social bedömning i förskolan har arbetas
fram. Effektivitet och kvalitet har ökat.

•

Skolkuratorerna har utvecklat rättssäkerhet och likvärdighet gällande dokumentation
i PMO.

•

Fortsätta utveckla områdesresursteamen (ORT) som ett kompetensutvecklande
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dialogform mellan elevhälsoprofessionerna inom Resurscentrum.
•

Utveckla arbetet med övergångar mellan förskola och förskoleklass gällande
nyanlända och flerspråkiga barn och elever samt

•

gällande anpassningar och särskilt stöd.

•

Utveckla stöttande rutiner och arbetssätt gällande förskoleklassens obligatoriska
kartläggningar i språk och matematik.

•

Kulturskolan har utvecklat uppföljningen och kommunikationen av elevernas
deltagande per skolenhet för följa resursfördelningen. Detta ger underlag för att göra
förändringar eller åtgärder.

Den sammantagna analysen är att arbetet kring tillgänglighet och likvärdighet fortsätter
inom ramen för de olika verksamheternas utvecklingsområden. På avdelningsnivå kommer
Resurscentrum att behålla området styrning och ledning. Vidare kommer Resurscentrum på
övergripandenivå fokusera på att skapa en ett elevhälsoarbete som har ökat fokus på
främjande och förebyggande insatser. Tillgängliga lärmiljöer och likvärdig utbildning ligger
inom ramen för detta utvecklingsområde.
Arbetet med de gemensamma prioriterade utvecklingsområdena för Resurscentrum har
processats fram i samarbete med enhetscheferna.

4 Prioriterade utvecklingsområden
Utvecklingsområ
dets Vad och Hur

Utvecklingsområde 1:

utvecklingsområde 2:

Utvecklingsområ
de:

Styrning & ledning

Främjande & förebyggande

Varför är
utvecklingsområd
et prioriterat?
Motivera utifrån
resultat och
analys.

- Det systematiska
kvalitetsarbetet (SKA) behöver
upplevas som meningsfullt,
begripligt och som ett stöd i
verksamheternas
kvalitetsarbete.

- Lärande och hälsa hänger
ihop. Därför behöver vi skapa
ökat fokus på hur alla våra
verksamheter kan bidra till att
förebygga svårigheter/ohälsa
och främja hälsa, lärande och
utveckling hos våra barn/elever.

-Därför behöver Resurscentrum
på övergripande nivå skapa ett
sammanhållet kvalitetsarbete
som stöttar verksamheterna att
arbeta med prioriterade
utvecklingsområden och
löpande verksamhet.
- I detta ligger att skapa
kvalitativ samverkan med
berörda skolformer. - Styrning
och ledning ska präglas av tillit
som ledningsfilosofi.

Utvecklingsområde 3:

- Att arbeta främjande och
förebyggande med syftet att
stödja elevernas utveckling mot
utbildningens mål är
gemensamt för Resurscentrums
alla verksamheter.
- Ovanstående ringar också in
elevhälsans huvudsakliga
uppdrag.
- I vår analys ser vi behov av att
än mer stärka det främjande och
förbyggande uppdraget.
- I SOU 2021:11 pekas främjande
och förebyggande elevhälsa ut
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Utvecklingsområ
dets Vad och Hur

Utvecklingsområde 1:

utvecklingsområde 2:

Utvecklingsområde 3:

som ett viktigt
utvecklingsområde för svenskt
skolväsende.
Inom vilket/vilka
styrande
dokument finns
utvecklingsbehov
en?

Skollagen 2 och 4 kap.

Skollagen 2 kap.

Luleå kommuns värdegrund
och ledarfilosofi.

WHO:s definition av hälsa.
Livsmedelsverket och
Skolverkets stödmaterial:
´Skolmåltiden - en viktig del av
en bra skola´
´Nationella riktlinjer för
måltider i ´skolan´
Luleå kommuns riktlinjer för
måltider.

Vilka konkreta
effekter förväntas?
På kort och lång
sikt?

- Att SKA upplevs som
meningsfullt, utvecklande och
stöttande ur ett
verksamhetsperspektiv.

- Vi når en fördjupad förståelse
av vad hälsa är genom
utgångspunkt i WHO:s
definition.

- Att SKA bidrar till tydlighet,
riktning och en känsla av
sammanhang.

- Varje verksamhet skapar
medvetenhet om riktning och
innehåll av det pågående
främjande och förebyggande
elevhälsoarbetet.

- Att SKA bidrar till ökat fokus
på kvalitet och effektivitet.
- Att SKA bidrar till klarhet om
hur vi skapar en kvalitativ
utbildning för alla barn/elever.
- Att vi skapar tydlighet mellan
insatser och resultat.
- Att vårt SKA möter våra
utvecklingsbehov så att vi kan
ge barnen/eleverna de bästa
förutsättningar för lärande och
välmående.
- Vi följer upp och utvärderar
medarbetarnas upplevelse av
SKA genom kvalitativa
indikatorer.

- Ökad förståelse och fokus på
hur vi på olika sätt kan arbeta
för att stärka det främjande och
förebyggande uppdraget kring
hälsa och lärande.
- På sikt skapar det främjande
och förebyggande arbetet en
utbildning som möter
barn/elevers hälso- och
utvecklingsbehov i ett tidigt
skede som blir en integrerad del
av skolvardagen.
Resurscentrums elevhälsa
kommer tidigt in i
skolenheternas arbetsprocess
för att bidra till att
tillgängliggöra lärmiljöer och
undanröja hinder i lärandet.
-Vi bygger ökad medvetenhet
om hur elever kan bidra med
viktig kunskap i det främjande
och förebyggande arbetet.
- När vi rör oss från åtgärdande
insatser på individnivå till
insatser av främjande och
förebyggande karaktär når även
hälsoarbetet ut till fler
barn/elever.
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Utvecklingsområ
dets Vad och Hur

Utvecklingsområde 1:

utvecklingsområde 2:

Utvecklingsområde 3:

- Vi ser att främjande och
förebyggande insatser blir en
större del av vårt arbete och att
individärenden minskar.
Vilka
förutsättningar
finns för att
genomföra
insatserna? Vem?
Vad? Hur?

- Avdelningschef och
utvecklingsledare leder det
gemensamma SKA genom
kvalitetsforum var tredje vecka.

- Avdelningschef och
utvecklingsledare leder det
gemensamma SKA genom
kvalitetsforum var tredje vecka.

- I forumen läggs fokus på
nuläge, prioriterat
utvecklingsarbete samt hur
insatser följs upp och
utvärderas.

- I forumen läggs fokus på
nuläge, prioriterat
utvecklingsarbete samt hur
insatser följs upp och
utvärderas.

- Resurscentrum bidrar till att
utveckla det gemensamma
kvalitetsarbetet med berörda
skolformer.

- Resurscentrum arbetar för att
gemensamt främjande och
förebyggande insatser utvecklas
med berörda skolformer.

- SKA tar utgångspunkt i
Kvalitetsrapportens slutsatser
och utvecklingsområden.
Vilka insatser ska
genomföras? På
kort och lång sikt?

- Stärka kopplingen mellan
verksamheternas behov och
SKA. Verksamheternas
prioriterade
utvecklingsområden utgår från
verksamhetens behov.
- Använda dialog som verktyg i
att skapa förståelse, samsyn och
riktning framåt. Bl.a. dialoger
utifrån enhetschefens KR med
fokus på arbetet framåt.
- Se över dokumentationsmallar
kopplade till KR. Exempelvis
utvärdering av KR-mallen samt
användningen av Stratsys.
- Öka vår medvetenhet om hur
vi arbetar med analys, resultat
samt koppling mellan skolans
resultat och RC:s insatser.
Exempelvis genom Workshop:
Hur kan vi koppla samman
skolans resultat och
Resurscentrums insatser?
- Stärka samverkan i SKA intern
samt med skolformerna.
Exempelvis internt genom att
enhetscheferna delar med sig av
varandras arbete med
utvecklingsområdena och får
följa varandras process.
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- Vidga den gemensamma
förståelsen av hälsobegreppet.
Med hjälp av aktuell forskning
kring hälsa fördjupar vi
förståelsen av vad hälsa är. Vi
utgår från innehållet i
Skolchefens ledardag.
- Varje verksamhet skapar
medvetenhet om sitt nuvarande
främjande och förebyggande
hälsoarbete för att sedan skapa
klarhet om vilka fortsatta steg
verksamheten behöver ta.
-Vi skapar tydlighet och samsyn
om hur Resurscentrums
stödjande arbete mot
skolformerna kan i huvudsak
bli förebyggande och
främjande. Vi inventerar vad
som behöver ske på lång och
kort sikt.
-I våra interna och externa
kontakter lyfter perspektivet
kring främjande och
förebyggande. Även i de fall
elevhälsan arbetar med ärenden
på individnivå av
åtgärdandekaraktär.
-Vi kopplar relevant forskning
till de insatser som planeras.
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Utvecklingsområ
dets Vad och Hur

Hur ska
uppföljning och
utvärdering av
insatserna ske?
Vem? Vad? Hur?

Hur kan
utvecklingsarbetet
kopplas till
relevant forskning
och beprövad
erfarenhet?

Utvecklingsområde 1:

utvecklingsområde 2:

- Samverkan med grundskolan
kan stärkas exempelvis med
kvalitativt innehåll på
strategiskt och taktisknivå där
prioriterade
utvecklingsområden lyfts och
processas.

- Vi ser över mallen för
Kvalitetsrapporten så att den
har ett tydligt främjande och
förebyggande perspektiv.

-Uppföljning av arbetet i
februari.

- Uppföljning av arbetet i
februari.

- Utvärdering av arbetet i
maj/juni.

- Utvärdering av arbetet i
maj/juni.

- Arbetet planeras av
utvecklingsledare i samråd med
cheferna.

- Arbetet planeras av
utvecklingsledare i samråd med
cheferna.

-Vi grundar den tillitbaserade
ledningsfilosofin på Louise
Bringselius bok ´Tillit - En
ledningsfilosofi för framtiden
offentliga sektor´.

- Vi vet från forskning att hälsa
och lärande förutsätter
varandra. Av SOU 2021:11
´Bättre möjligheter för elever att
nå kunskapskraven, framgår
bl.a. att elevhälsans
förebyggande och främjande
potential generellt i Sverige inte
utnyttjas i tillräcklig
utsträckning.

-Ur detta perspektiv behöver
ledning och styrning ha fokus
på kärnverksamhetens behov.
De viktigaste instrumenten för
ledning och styrning är lärande,
helhetsansvar och
relationsbyggande.
- Syftet med styrningen är att
främja och hjälpa
verksamheterna att skapa en
kvalitativ verksamhet.
- Dialogbaserad, kollegial och
förståelseinriktad utvärdering
är ett viktigt instrument.
- Vi använder även Skolverkets
allmänna råd ´Systematisk
kvalitetsarbete – för
skolväsendet´.
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Utvecklingsområde 3:

-Vidare framgår att den
samlade elevhälsan, med dess
olika perspektiv och
kompetenser, kan bidra till att
förebygga svårigheter och
ohälsa bland elever och främja
elevers hälsa, lärande och
utveckling.
- När elevhälsans resurser
används i hög grad åt elevers
svårigheter och resurser på
individnivå och arbetet är i
huvudsak inriktat på insatser
när problem redan uppstått,
medför detta risk för negativa
spiraler. Resurser förbrukas av
insatser som sätts in för sent,
medan förebyggande och
hälsofrämjande insatser får stå
tillbaka.
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