
Skolrådsmöte 171206 
 
 

 
Närvarande Katarina Lehrberg rektor, David Norell, Cecilia Palm, Chatarina 
Ljungberg-Skolsköterska, Anna-Carin Carlsson-Skolpsykolog, Anette Ragnarsson-
Skolkurator 
 

1. Godkännande av dagordning. 
 

2. David N valdes till sekreterare för mötet. 
 

3. Genomgång av föregående protokoll, inget speciellt noterades 
 
 

4. Tema elevhälsa: 
Skolrelaterade problem, remissansvar ligger på skolläkare. 
Elevhälsoteam träffas varje vecka och ska stödja arbetslagen i deras arbete med 
elever. 
Elevhälsoteam arbetar förebyggande med övergripande frågor och individ ärenden. 
 
Skolsköterska: 
- Alla barn har ju gått på BVC före sin skoltid, det förebyggande arbetet med 
hälsobesök/hälsosamtalet fortsätter i skolan. (Vägning-mätning etc.) 
- Vaccinationer 
- Dagligen, sårskador, enskilda samtal med individer som inte mår bra 
- Samtal kring barn som upplevt konstigheter på nätet, i hemmet i 
idrottssammanhang osv. 
- Tystnadsplikt råder. 
- Samtal med barnen i klass 4 och 5 om vad som händer i puberteten. 
 
Skolpsykolog: 
- Är på i skolan måndag för att handleda lärare e.m samt varje tisdag för möte i 
elevhälsoteam. 
- Hanterar beteende problematik, stödjer lärare/arbetslag fungerar mkt som ett 
bollplank. Ser det som händer från ett ”helikopter” perspektiv: 
- Hanterar utredningar/diagnoser/utvecklingsstörningar i samförstånd med rektor 
och föräldrar. 
- En eventuell diagnos kan behövas för tillsätta rätt resurser/ge rätt förutsättningar 
samt att få eventuell medicinering och anmälan till Försäkringskassan. 
- Samtal tillsammans med elev/förälder. 
- Diskussion om affektreglering och olika strategier kopplat till det. 
 
- Råd och stöd/familjeenheten Uppsala Kommun kan stödja familjer-barn och 
ungdomar. 
På deras hemsida finns mkt information att ta del av, länk dit finns också via 
Uppsävjaskolans hemsida. 
 
 
Skolkurator: 
- Arbetar på individnivå enskilt, ibland kommer önskemål från arbetslagen om att 
träffa elevgrupper och arbete med det för att bryta barriärer. 
- Samtalar med en och en, samt sedan tillsammans för att reda ut vad som hänt: 
- Vid större händelser kontaktas föräldrar, samt att anmälan kan upprättas vid 
misstanke om kränkning. 
- Anmälan och utredning, gäller själva händelsen. Upprättade anmälningar 



kontrolleras/stäms av, för att hitta förbättringsområden till lika behandlingsplanen. 
- Analysera ordentligt innan man går det direkt på hantering. 
- Elevhälsoplan finns på skolans hemsida. 
- Kamratstödjare består av elever i årsskurs 3 och 4. De har rosa västar på rasterna. 
 
 
 

5. Övriga frågor: Planen på skolgården ligger hos skolfastigheter, vi tror på att det 
kommer ske en renovering under våren. 
 
 

6. Nästa möte: Rektor återkommer med mötestider för våren. 
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