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”Ärendesammanfattning 

Med anledning av en anmälan till Skolinspektionen beträffande en elevs situation på 

Tundalsskolan önskar utskottet en dragning om läget, hur man generellt arbetar, strategier 

och resurser för att förhindra liknande anmälningar framgent.” 

Ärendet på gruppnivå problembild fsk-åk4: 

Fsk 14/15 

1 fsklär, 1 resurs samt 1 ass i fm grupp och i em-gruppen fanns 1 fsklär 1 resurs. Grupperna 

var fördelade utifrån taxiskjuts, grupperna gjordes om till åk 1. Handledning från 

kolbäckenshabilitering, spsm, hörsel och synhabb ges till personalen ang 2 av eleverna. 

Grupperna fungerade inte, det var många elever med svårigheter att koncentrera sig och 

många konflikter. 

 

Åk 1 15/16 

A Gruppen fungerar bra, lite konflikter runt pojkarna på rasterna, har det jobbigt med regler 

och hur dessa följs. Ett par elever med Läs och skrivsvårigheter dessa erbjuds läskurser. 

B Inte så starka men har tagit sig bra, de utvecklas kunskapsmässigt. Socialt har de lite 
orosmoln i kring ett par elever men med fungerar ändå bra. Ett par elever erbjuds läskurser 
 

Vardera klassen har 1 assistent till enskild elev,  

Åk 2 16/17 

A en elev assistent och ytterligare en elev med stora stödbehov, skolan vill utreda men vh 

tveksam. Funderingar kring behov av att utreda flera elever kring läs och skriv/dyslexi samt 

npf-problematik lyfts vid klasskonferens och eht. 

1 elev flyttas inte upp till åk 3 och elevassistenten följer då eleven. 

 

B en elev med assistent, denna elev har stora behov av alternativ miljö, har anpassningar och 

problematik med närvaron. En orosanmälan görs1610 och en görs 1702. Arbetsron i gruppen 

fungerar allt bättre. 

 

Åk 3 17/18 

Elever från Åkullsjöns skola deltar i undervisning i slöjd och ett par till ämnen under 1 dag/v, 

eleverna har då med 2 elevresurser för elever med stora stödbehov och eleverna fördelas 

mellan de 2 klasserna. 

 

A Fritidspedagog finns i klassen ett antal timmar/v. En elev som flyttat under sommaren 

kommer tillbaka i samband med höstlovet och denne elev har stora stödbehov och behöver 

assistentstöd, försök med olika personer görs men svårt att hitta någon som fungerar och 

eleven vill inte ta emot hjälp.  

Vid överlämning till åk 4 beskrivs A som en fin och trevlig grupp, snälla med varandra. Positiv 
stämning i klassrummet. Många elever har svårt med att följa regler och konflikter mellan 
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kamrater förekommer. 8 elever där det vid överlämningen signaleras om frågetecken kring 
NPF problematik och/eller läs och skrivsvårigheter samt en elev med utredning ADHD. 
 

B elev m assistent byter skola under höstterminen,  

Vid överlämningen till åk 4 beskrivs B som en duktig klass de gillar att jobba och har bra 

arbetsro. 3 elever där det vid överlämning flaggas för frågetecken kring NPF problematik 

samt en elev med utredning ADHD.  

  

Åk 4 18/19 

Ht 18 tillkommer elever från Åkullsjöns skola, dessa fördelas i båda klasserna och 2 av 

eleverna har stora stödbehov.  

 

4a) Inför ht 18 fanns 1 elevassistent för enskild elev (denne hade en visstidsanställning och 
följde med för en smidig övergång) samt en klassresurs, tanken var att klassresursen skulle 
överta elevassistent jobbet när de lärt känna varandra, gick ej att genomföra utan klassen 
fick fortsatt 2 resurser hela läsåret utifrån en ökande oro i gruppen med många konflikter. 
Signaler kommer efter hälsosamtal om hög ljudnivå och dålig arbetsro, skolsköterskan 
återkopplar till elevhälsoteam och till klass/klasslärare. Under oktober/november 18 
accelererar oron i gruppen och en manlig resurs anställs i syfte att stötta i klassrum och vid 
raster kring socialt samspel. Klassläraren börjar i december visa tecken på att 
arbetssituationen är ansträngd. Vh hör av sig och önskar tätare återkoppling från klasslärare, 
eht börjar stötta klassläraren genom handledning, delta vid föräldrakontakter men även stöd 
till enskilda elever och grupper kring relationer och socialt samspel ges. 
 
4b) Inför ht 18 fanns en extra lärarresurs som förstärkning utifrån att en elev är inskriven i 

grundsärskolan. Därutöver ett par tillfällen under veckan med resursförstärkning på 

eftermiddagarna med klassresurs. Det tillkommer en nyinflyttad elev som har mycket stora 

stödbehov och utredd problematik Autism, ADHD och trotssyndrom. Under hösten 

accelererade problematik kring skolk och normbrytande beteende för ett par elever, efter jul 

sattes en klassresurs in i ett försök att vända trenden. I B finns även studiehandledare under 

vissa lektioner som stöd till de daritalande elever som går i klassen. 

 

Insatser under lå 18/19 

 Klasslärare genomfört utvecklingssamtal ht och vt. 

 Klasslärare skriver lektionskommentarer och meddelar ang uppförande på schoolsoft 
till hemmet 

 Klasslärare har haft återkommante telefonkontakt med ffa ett par vh kring händelser 
i skolan under läsåret 

 Pedagogisk kartläggning 5 + flera på gång 

 1 remiss till bup 

 2 anmälan till SAMBA 

 Rektor deltagit i 4 SAMBA 

 Rektor deltagit i träff m vh och socialtjänst 2 tillfällen 

 Handledning av skolpsykolog till personalen 4 tillfällen 
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 Medling mellan elever av skolpsykolog 2 tillfällen 

 Anpassad studiegång 3st 

 Enskild undervisning 3st 

 Åtgärdsprogram 5 st   

 Avstängning 3st 

 Besöksveckorna v 3-5, med många besök i åk 4, totalt 74st  

 3 Föräldraråd genomförda där vi lyft situationen i åk 4, resultat trivselenkät och plan 
mot kränkandebehandling och diskriminering har diskuterats. 

 Hälsosamtal genomförda med samtliga elever i åk 4 

 Kuratorsintervju med 4a, uppföljning av trivsel och arbetsro, genomförd i januari 

 Elevcoach efter jul  

 Lånat specialpedagogisk kompetens från Nybyskolan under vt 19 som handledande 
stöd till klassläraren. 

 Enkel kartläggning problematisk frånvaro 10st  + 2 fördjupade 

 Elevhälsan har lyft klasserna som helhet och/eller enskilda elever vid samtliga eht 
som genomförts under lå 18-19. Totalt har det genomförts 27 eht-möten tom idag. 

 4 klassgenomgångar har genomförts i 4a (3st i 4b) enligt elevhälsoteamets rutin. 

 Mejl/smskontakt 37 st (11st ht18) och telefonkontakt 21st mellan VH och rektor 
under vt19.  

 17 elevkonferenser med vh/elev och elevhälsa+rektor har genomförts under vt19 (14 
under ht18) ( 

 omkring 10 träffar m vh+elev och kurator/elevcoach utan rektor) 

 Föräldramöten med båda klasserna 1 gemensamt efter jul, och separat med resp 
klass (A 2 helklass+2(endast ett par vh) och i B 1st helklass) 

 Kvarsittning genomförd 7 fredagar (elevhälsans personal/rektor sköter dessa) efter 
överenskommelse från föräldramöte med 4a 

 Kränkande behandling 39 anmälningar under vt 19 som rör åk 4 (5 anmälningar 
ht18). Några utreds av trygghetsteam, några av elevcoach, kurator el rektor. Flera 
ärenden hör ihop och nya saker sker innan det förra ärendet blivit avslutat rörande 
samma elever. Konflikter mellan individer handlar om sådant som pågått sedan 
förskoleåren/lågstadiet som inte eleverna kan släppa. Den stora skillnaden i antalet 
anmälningar beror på att Rektor påtalat att personalen måste göra anmälning enligt 
lag. 

 
Lärdomar vi tagit med oss 
Överlämningar mellan stadier - Samtal med rektorsgrupp och elevhälsoteamet pågår kring 

hur vi framöver tänker att överlämningar kan förbättras. Syfte med överlämning är ju att 

mottagande skola ska bli förberedd. Vi är överens om att en viktig bit är att förmedla 

arbetssätt och arbetsformer som fungerat väl i gruppen. Även att överföring av 

klassgenomgångar och elevdokumentation fungerar för att mottagande skola ska kunna 

fortsätta med insatser utan tidsfördröjning. 

Rastvärdar - uppgiftsbeskrivning behövs så att rastvärdarna vet vad de ska göra. Ett tydligt 

schema så alla vet vilka personer som är ute när. Alla rastvärdar ska bära reflexväst för att 

synas bättre samt även presentera sig i klasserna så eleverna vet vilka som är rastvärdar. 

Rastvärdarna har gått utbildning för att öka förmåga att stötta eleverna i att hitta aktiviteter. 
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Information till föräldrar – Kommunikation och information mellan skola och hem är något 

som efterfrågats vid all kontakt jag som rektor haft med vh både vid elevkonferenser och 

föräldramöten. Detta är något vi i elevhälsoteamet tagit till oss och funderat kring hur vi kan 

bli bättre.  

- Schoolsoft fungerar bra men upplevs ”torftigt” när det är större/återkommande 
problem  

- Vi större/återkommande problem fungerar regelbunden telefon kontakt bäst och då 
är även uppföljande möten viktiga.  

- Vh upplever att det är viktigt att det är läraren eller den som varit i närheten i en 
situation hör av sig hem. 

- När det blir många föräldrakontakter för en klasslärare kan det behövas avlastning 
och handledning – här behöver eht stötta. 

- Föräldramöten för hela gruppen, möjlighet att ge och få feedback och information på 
en mer övergripande nivå, har visat sig mycket uppskattat. – föräldrarna vill vara 
delaktiga, vill veta vad som händer. 

- Vid utvecklingssamtal vt 19 upplever 78% att arbetsro och trivsel nu är bättre. 
 

Handledning av skolpsykolog/specialpedagog – till både klasslärare, ämneslärare och 

resurspersonalen, kring bemötande, strategier för arbetsro. Detta läsår har mellanstadiet 

varit utan specialpedagog under en del av tiden på grund av en långtidssjukskrivning där vi 

inte hittat vikarie förrän i februari. Detta har varit kännbart och gjort att det varit svårt att 

fånga upp signaler på stödbehov hos eleverna samt därmed inte heller satt in åtgärder tidigt. 

Ska handledning vara effektiv så behöver den som handleder ha god kännedom om 

elevernas svårigheter, göra observationer av gruppen och hur läraren/personalen arbetar för 

att sedan kunna ha ett handledande samtal. 

Elevhälsoteamet – träffs varje vecka, går igenom individer och grupper, fördelar 

arbetsuppgifter tänker förebyggande. Klasslärare deltar på löpande schema vid eht för att 

dryfta sin klass, behov som man ser och planera för insatser som följs upp vid nästa tillfälle 

(varje klass gås igenom 2ggr/termin). För att på ett effektivt och strukturerat sätt kunna 

stötta med pedagogiska kartläggningar och åtgärdsprogram/extra stöd är det viktigt att det 

finns en speciallärare/pedagog som kan hålla i trådarna. 

 

Återkoppling kring enskilda elevärendet: 

EHT noteringar åk F-3 kring eleven 

EHT protokoll 1703 ärende rörande S negativa inställning till skolan och svårigheter med 

sociala kontakter med andra elever. Jobbigt att avsluta leken på rasten när rasten är slut. Tycker 

ibland att leken med jämnåriga jobbiga. Svårt att hantera när andra tycker olika och vill gärna styra 

andra i leken. Svårigheter att tolka andra. Beslut att vuxna stöttar genom att förklara sociala 

situationer. 

Eht protokoll 1704 uppföljning, Skolans personal och vh har en gemensam syn på S 

svårigheter. Fritids och skola ska hjälpa hen i socialt samspel. Ritprat och sociala berättelser 
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ska användas. Uppföljning: Fungerar bättre och S deltar i undervisning och lek och uppger att 

hen trivs 

Överlämning inför åk 4 

Vid överlämning beskrivs att det är viktigt att stötta S i kontakten med andra barn. S vill ofta 

styra och bestämma under rast. En oro från både elev/föräldrar inför skolbyte förmedlas (tex 

oroar sig eleven för idrotten och att hen inte ska veta reglerna). 

Nuläget 

Eleven har bytt klass och går nu i åk 5, återkoppling från vh är att det nu fungerar bra och att 

S känner sig tryggare i skolan och trivs. Ny klasslärare uppger att eleven kommit in bra i 

gruppen och klarar undervisningsnivån bra. Uppföljning är gjord av kuratorskontakten och 

denna har avslutats med rekommendation fortsatt kontakt på HC kring ångestproblematik 

som funnits med sedan tidigare. 

 

/ AnnaMaria Nilsson rektor Tundalsskolan 4-6 


