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1. Sammanfattning

Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hylte kommun granskat
elevhälsan. Syftet är att granska om det i Hylte kommun finns en ändamålsenlig styrning av
elevhälsan samt förutsättningar för att kunna bedriva elevhälsan i enlighet med kraven i skol-
lagen.

Kommunfullmäktige och barn- och ungdomsnämnden har gjorl en utfästelse till elever och
deras föräldrar genom servicegarantin. Genom utfästelsen skapas tydlighet för elever och
föräldrar vad de kan förvänta sig och utkräva av skolan. Utfästelsen/åtagandet är också ett
tydligt direktiv till skolan beträffande vad som ska levereras och tillförsäkras eleverna. Det
betyder att skolan optimalt måste arbeta för att säkerställa att utfästelsen kan hållas och att
elevema får det stöd de behöver.

Familjecentralen har pågående arbete med att ta fram och implementera en "Guide till elev-
hälsa". Guiden förtydligar hur skolan och elevhälsan ska arbeta för att klara utfästelsen till
elevema. Guiden är ett viktigt dokument som klargör elevhälsans arbetssätt på lokal och
central nivå samt roller och uppdrag.

Elevhälsan har en viktig uppgift att skapa förutsättningar för att eleverna ska nå kunskaps-
målen. Sammantaget kan det konstateras att Hylte kommun har en hög ambition att vilja
säkerställa att barn/elever får det stöd de behöver för att klara sin skolgång. Vår sammanfat-
tande bedömning är att barn- och ungdomsnämnden har kommit lång i att utveckla elevhäl-
san. Emellertid behövs ett fortgående utvecklingsarbete. Vi ser ett antal utvecklingsområden,
bland annat att:

Elevhälsans arbete på lokal nivå behöver inriktas mera mot generellt förebyggande
och hälsofrämjande åtgärder.

Rektor behöver bli tydligare i sin styrning av den lokala elevhälsan samt säkerställa
att det lokala elevhälsoarbetet utvecklas i enlighet med "Guiden till elevhälsa" och de
utfästelser som fullmäktige gjort till medborgarna.

Samarbetet mellan socialtjänsten och elevhälsan kan stärkas och utvecklas för att
med sam- och helhetssyn stötta elever, vårdnadshavare och familjer.

Rutiner bör tas fram för fortlöpande utvärdering av elevhälsoarbetet och för säkring
att insatserna får förväntat resultat. Utvärderingen bör ligga i en kvalitets- och förbätt-
ringsrutin som fokuserar på rektorns och de olika professionemas arbetssätt, presta-
tion och resultat.

Vår sammanfattande bedömning är att Hylte kommun befinner sig i ett utvecklingsarbete vad
gäller elevhälsan, vilket är mycket positivt. Kommunen har kommit en god bit på väg och har
förutsättningar att bedriva elevhälsa i enlighet med skollagen. Dock återstår en del utveck-
lingsarbete främst på lokal nivå, bland annat att hitta ett ändamålsenligt arbetssätt för det
förebyggande och hälsofrämjande arbetet.
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2. Inledning

2.1. Bakgrund

Nytt i skollagen (som tillämpas från 2011-07-01) är att en samlad elevhälsa har införts. Ele-
verna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska
kompetenser. Kompetensema ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elev-
hälsan ska även bidra till miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Därtill
ska elevhälsan ge skolpersonal och föräldrar stöd att hantera och förebygga olika problem.

De förtroendevalda revisorerna i Hylte kommun ser det ytterst angeläget att barn, elever,
föräldrar och skolpersonal har tillgång till en väl fungerande elevhälsa. Revisorerna vet att
det i kommunen finns barn/elever som behöver stöd och insatser. Det kan handla om behov
kopplat till inlärningsproblematik, psykosocial problematik eller andra problem som försvårar
skolarbetet för den enskilde. Revisorerna ser det också viktigt att det finns en trygg och vär-
dig arbetsmiljö för eleverna. Genom granskningen vill revisorerna förvissa sig om att elevhäl-
san i Hylte kommun lever upp till kraven i skollagen.

Granskningen är ett samverkansprojekt mellan kommunrevisionema i Halland och Region
Halland. Varje kommun gör en granskning som berör den egna verksamheten. Därefter
kommer en sammanfattande Hallandsrapport att sammanställas.

2.2. Syfte och revisionsfrågor

Syftet är att granska om det i Hylte kommun finns en ändamålsenlig styrning av elevhälsan
samt förutsättningar för att kunna bedriva elevhälsan i enlighet med kraven i skollagen.

Revisionsfrågor:

Styrning
Hur har kraven i skollagen beträffande elevhälsa hanterats i Hylte kommun?
Finns uttalade mål, uppdrag och kvalitetskrav för elevhälsan i Hylte kommun från
fullmäktige samt barn- och ungdomsnämnden?
Vilka uppföljningar görs och hur sker återkoppling?
Hur bidrar förvaltningsledning och rektorer till en ändamålsenlig elevhälsovård?

Organisation och personal
Hur ser organisationen och bemanningen ut inom elevhälsan?
Är bemanningen dimensionerad i enlighet med vad skollagen kräver?
Vilka bedömningar har gjorts beträffande bemanningen kopplat till lokala behov?

Ekonomi
Vilka ekonomiska förutsättningar finns för elevhälsan? Bedöms de som tillräckliga?

Arbetsformer
Vilka insatser erbjuds eleverna individuellt och generellt?
Hur arbetar elevhälsan, vilka arbetsformer tillämpas? Ett arbetssätt som är anpassat
till skollagens krav?
Hur samverkar och kommunicerar yrkesgrupperna som ingår i elevhälsan?
Hur samverkar och kommunicerar elevhälsan med kommunens socialtjänst och Re-
gion Hallands sjukvård?
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Vilka säkerställandengörsatt varje elevfår sina behovtillgodoseddaoch får tillgång
till den elevhälsasom angesi skollagen?

Utvecklingsbehov
Finnsutvecklingsbehovavseendeelevhälsan?

2.3. Avgränsning

Granskningenbelyserinte:
Andraverksamhetersom bidrartill andraelevershälsoutveckling
Hälsofrämjandeinsatserfrån lärareochannanpedagogiskpersonal
Elevhälsansresultatoch effektpå elevernaeller vårdnadshavaresupplevdanöjdhet
med verksamheten

2.4. Revisionskriterier

Med revisionskriterieravsesde bedömningsgrundersom bildarunderlagför revisionensana-
lyser,slutsatseroch bedömningar.Granskningenutgårfrån följanderevisionskriterier:

Skollagen
Av fullmäktigeoch barn-ochungdomsnämndenantagnamål,kvalitetskrav,styr- och
policydokumentsomavserelevhälsan

2.5. Ansvarig nämnd

Granskningenavserbarn-och ungdomsnämnden.

2.6. Metod och genomförande

Granskningensgenomförandebaseraspå intervjueroch genomgångav för granskningen
relevantdokumentation.

Intervjuerhar genomförtssomgruppintervjuerochenskildaintervjuer.Följandepersoner
kommeratt intervjuats:

kuratorer,
psykolog,
skolsköterskor,
socialpedagoger(inomelevhälsansamt individ-och familjeomsorg),
specialpedagoger,
rektorer,
chef familjecentralen,
enhetschef,bani- och ungdomsverksamheteninomindivid-ochfamiljeomsorg
chef barn-och ungdomskontoret.

Intervjuernabaseratspå revisionsfrågornaoch gemensamintervjuguideför hela länet.

Rapportensom hartagitsfram avseendeelevhälsani Hylte kommunharöverlämnatstill pro-
jektgruppenför granskningsprojektetelevhälsai Halland,för sammanställningtill Hallands-
rapporten.
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2.7. Projektorganisation och kvalitetssäkring

Granskningen utförs av Irene Dahl, certifierad kommunal yrkesrevisorer. För kvalitetssäkring
svarar Lars Eriksson, certifierad kommunal yrkesrevisor.

Utöver vår interna kvalitetssäkring får samtliga intervjuade möjlighet att komma med syn-
punkter på rapportutkastet. Detta för att säkerställa att revisionsrapporten bygger på korrekta
fakta och uttalanden.

2.8. Prövning av oberoende och integritet

En prövning har skett av de sakkunnigas oberoende och integritet i relation till uppdraget och
det har inte framkommit några omständigheter som strider mot att någon av medarbetarna
ska kunna agera oberoende i denna granskning. Om skäl uppstår kommer en förnyad pröv-
ning av oberoendet att göras under granskningsarbetet.
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3. Elevhälsan i skollagen

Nytt i skollagenär att en samladelevhälsanu införsmed krav på tillgångtill skolläkare,skol-
sköterska,psykologoch kuratorsamtpersonalmedspecialpedagogiskkompetens.Elevhäl-
san ska bidratill att skapamiljöersomfrämjarelevernaslärande,utvecklingoch hälsa. I la-
gen angesatt elevhälsanska stödjaelevernasutvecklingmot utbildningensmål.

Dennya skollagen(2010:800)träddei kraftden 1 augusti2010och ska tillämpaspå utbild-
ningfrån och medden 1juli 2011.Elevhälsaär ett nytt begreppi skollagen.

Följandeframgårav lagen:

Elevhälsansförebyggandeoch hälsofrämjanderoll lyftsfram i skollagen.
Elevhälsanska omfattamedicinska,psykologiska,psykosocialaoch specialpedago-
giska insatser.
Alla eleverska, utöverskolläkareoch skolsköterska,ha tillgångtill psykolog,kurator
och personalmedspecialpedagogiskkompetens.

Elevhälsanska underlättaför elevernaatt klarastudiernavarförelevhälsansroll främstska
vara förebyggandeoch hälsofrämjande.Det innebäratt elevhälsanska bidratill att skapa
miljöersomfrämjareleverslärande,utvecklingoch hälsa.Elevhälsanska ocksåarbetamed
mer generelltinriktadeuppgiftersomrör elevernasarbetsmiljö,exempelvisskolansvärde-
grund,arbetetmot kränkandebehandling,undervisningom tobak,alkoholoch andradroger,
jämställdhetsamtsex och samlevnadsundervisning.

Elevhälsanskaocksåstödjaelevernasutvecklingmot utbildningensmåloch i det individuellt
riktadearbetetharelevhälsandärförett särskiltansvarför att undanröjahinderför varje en-
skildelevs lärandeoch utveckling.

Även om elevhälsansfokus i förstahandska varaförebyggandeoch hälsofrämjande,ska det
vara möjligtför elevernaatt få hjälpmedenklaresjukvårdsinsatser.Varjeelev ska också
undertiden i förskoleklassenoch de obligatoriskaskolformernaerbjudasminsttre hälsobe-
sök som innefattarallmännahälsokontroller

Huvudmannenavgörbemanningensstorlekochvilkenkompetenssombehövsutifrån lokala
behovoch förutsättningar.Personalensom finnsför elevhälsansinsatserska ha den utbild-
ningsom behövsför att klaraelevernasbehov.

Ett syftemed bestämmelsernai skollagenangåendeelevhälsaär att stimulerasamverkan
mellanden särskildaelevvården(kuratoroch psykolog),skolhälsovårdoch de specialpeda-
gogiskainsatserna.

3.1. Hylte kommun och kraven på elevhälsa i skollagen

Enligtde intervjuadehar Hyltekommunett pågåendearbete medatt utvecklaelevhälsan
som en del av skolutvecklingsarbetet.Syftetär att skapaförutsättningarför elevernaatt kun-
na nå kunskapsmålen.Närden nyaskollagenkomarbetadekommunenredantill stor del
medfrågan.

Kraveni skollagenhar enligt de intervjuadeinte inneburitnågonöverraskningeller varit be-
tungande,snarareen bekräftelseatt Hyltekommunär på rätt väg. Enligtde intervjuadehar
den politiskaledningenvarit mån omatt barn/eleverska få det stöd ochden hjälpsom de är i
behovav.
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4. Styrning av elevhälsan

4.1. Mål, uppdrag, kvalitetskrav och uppföljning

4.1.1. Mål, uppdrag och kvalitetskrav

Kommunfullmäktige har antagit en vision 2020 och kommunövergripande mål. Ett av de
kommunövergripande målen anger att barn och ungdomar i Hylte ska ha bra uppväxtvillkor.
Det handlar om bra uppväxtmiljö i barnomsorg och skola. Fullmäktiges grundtanke är att en
bra uppväxt ger bra förutsättningar för barn/unga att möta framtiden.

Barn- och ungdomsnämnden och kommunfullmäktige har tagit beslut om servicegarantier
som bland annat är åtaganden/utfästelser till barn/elever och deras föräldrar. Exempelvis
lämnas en utfästelse till grundskoleelever att de ska få de kunskaper och det stöd som be-
hövs för att nå målen för grundskolan. Exempel på åtaganden/utfästelser som lämnas till
grundskoleelevema:

Vid avslutadgrundskoleutbildningär du behörigtill alla nationellagymnasieprogram.
Vidavslutadgrundskoleutbildninghardu lägstbetygetG (E) i samtligaämnen.
Dufår tydlig informationom mål och hurdinakunskaperbedöms.Dukan påverkaditt lärandegenomdin indi-

viduellautvecklingsplan,IUP.
Dufår delta i demokrati-ochjämställdhetsarbete.
Duska inte utsättasför kränkandebehandlingeller utanförskap.

Enligt de intervjuade är det en rättighet för varje elev i grundskolan att kunna uppnå kun-
skapsmålen därför är också åtagandet högt. Alla elever ska ges stöd och stimulans för att
utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar och elevhälsan ses som en
viktig resurs för att uppnå de utfästelser som gjorts.

4.1.2. Uppföljning

Den kvalitetsuppföljning som barn- och ungdomsnämnden genomförde 2011 visar att flera
av de åtaganden som lämnats inte har blivit uppfyllda. Enligt de intervjuade ska varje elev
ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och trots åtagandet finns det svårighe-
ter för vissa elever att nå ända fram. Kvalitetsredovisningen finns att tillgå i årsredovisningen
2011 och redovisas för såväl barn- och ungdomsnämnden som fullmäktige.

Även kvalitetsuppföljningen 2012 visar att arbete återstår innan respektive åtagande kan
anses uppfyllt. Det som har uppnåtts är arbetet med demokrati- och jämställdhetsarbete.

Barn- och ungdomsnämnden följer också upp skolornas arbete inklusive elevhälsan genom
regelbundna besök ute i verksamheten. Regeibundet förläggs nämndsmöten ute på skolorna
vilket ger möjlighet för nämnden att informera sig om verksamheten på plats och ge åter-
koppling. Varje rektor får minst ett sådant besök per år. Enligt de intervjuade är uppföljning-
en/besöket ömsesidigt uppskattat.

4.1.3. Ekonomiska förutsättningar och bemanningen kopplat till behov

Enligt skollagen är det huvudmannen som avgör bemanningens storlek inom elevhälsan och
vilka kompetenser som behövs utifrån lokala förutsättningar och behov.
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De intervjuade uppger att de politiska ledningarna har varit lyhörda till de behov som har på-
talats beträffande elevhälsan. Omfattningen på elevhälsan motsvarar i stort de behov som
finns. Dock saknas specialpedagoger för att fullt ut kunna ge önskat stöd till barn/elever i de
lägre årskurserna, idag sker en prioritering av resurserna till de högre årskurserna.

Skolsköterskorna påtalar att de inte har den tid som behövs för att leva upp till skollagens
krav på generellt förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan. En stor del av tiden för
grundskolans skolsköterskor åtgår för vaccinationer och individuella hälsobesök. Av säker-
hetsskäl är det alltid dubbelbemannat med två sjuksköterskor när elever vaccineras vilket
uppges ta mycket tid i anspråk.
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5. Organisation och kompetenser

5.1. Barn- och ungdomskontor

Till barn- och ungdomsnämnden finns knutet ett barn- och ungdomskontor. Kontoret är upp-
delat i olika ansvarsområden varav Familjecentralen är ett område. Familjecentralens verk-
samhet omfattar barn- och elevhälsa samt barn- och ungdomsverksamheten inom individ-
och familjeomsorg.

5.2. Familjecentral

Sedan sju år finns det en Familjecentral i Hylte kommun och sedan 2007 är den samlokalise-
rad med barn- och ungdomsverksamheten inom individ- och familjeomsorg. Familjecentra len
har målsättningen att vara en samlad resurs för barnfamiljer i olika skeden, att tidigt upptäcka
hjälpbehov samt att erbjuda en mötesplats och därmed stärka barnfamiljernas sociala nät-
verk. Visionen är att Familjecentralens förebyggande och hälsofrämjande arbete ska bidra till
god hälsa och god livskvalitet för barn och deras föräldrar.

Familjecentralen är samlokaliserad med vårdcentralen inklusive BVC' och mödrahälsovård. 1
anslutning till vårdcentralen har BUP2en utlokaliserad verksamhet som finns tillgänglig en
gång i veckan. Samlokaliseringen av de olika verksamheterna möjliggör ett nära samarbete.

Barn- och ungdomsverksamheten inom Familjecentralen erbjuder stödgrupper för barn och
ungdomar utifrån olika behov av stöd. Familjecentralen erbjuder även föräldrautbildningar
som alla föräldrar kan ta del av.

5.3. Elevhälsa

5.3.1. Lokal och central elevhälsa

1Hylte kommun har elevhälsan delats in i två nivåer, lokal och central elevhälsa3. Den lokala
elevhälsan finns placerad på skolorna medan den centrala huvudsakligen finns samlad på
Familjecentralen. Den lokala elevhälsan finns organisatoriskt under respektive rektor medan
den centrala elevhälsan finns under Familjecentralens chef. Därmed finns markeringen att
den lokala elevhälsan ska arbeta inom skolenheten med ledning av rektor medan den cen-
trala elevhälsan är en intern stödfunktion som arbetar med hela skolorganisationen och finns
på central nivå i organisationen.

Den lokala elevhälsan ska på ett tidigt stadium kunna ge hjälp och stöd åt elever och lärare i
det dagliga arbetet på skolan. 1de flesta fall är det den lokala elevhälsans insatser, som till-
sammans med lärarens anpassningar av undervisningen, gör att elever i olika svårigheter får
det stöd de behöver.

Den centrala hälsan ska på olika sätt och genom olika insatser såsom konsultation, hand led-
ning och specialiserade utredningar (t ex från psykolog) stötta lärare, lokalt elevhälsoteam
och rektorer i deras dagliga arbete med eleverna.

1Barnavårdscentral (BVC)
2 Barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet (BUP)
3 •Guide elevhälsan. Elevhälsans roll i skolan, dess professioner och verksamheter. Hyltebruk 7
november 2012.
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5.3.2. Kompetenser inom elevhälsan

Inom den centrala elevhälsan finns tillgång till följande kompetenser:
psykolog.
samordnande specialpedagog
socialpedagog
motorikpedagog och hörselsamordnare
IT-pedagog som stöttar med undervisningshjälpmedel

Det finns en vakant tjänst som logoped vid granskningstillfället. Region Halland kommer
framöver att svara för logopedinsatser. Hylte kommun har inte tagit ställning till om logoped-
tjänsten ska behållas inom elevhälsan eller om barn/elever med behov framöver ska hänvi-
sas till hälso- och sjukvården.

Läkare till elevhälsan köps från vårdcentralen enligt avtal mellan Hylte kommun och Region
Halland. Skolsköterskorna har tillgång till 4 timmars konsultation/handledning per termin av
läkare och läkare skriver på vaccinationsprogrammet. När en skolsköterska bedömer att en
elev behöver söka läkare, eller om det finns önskemål från föräldrar, hänvisas eleven till
vårdcentralen.

På varje skola finns ett lokalt elevhälsoteam med kompetensema:
skolsköterska
kurator
specialpedagog

Enligt de intervjuade pågår arbete med att definiera de olika kompetensemas uppdrag och
arbetssätt samt hur de ska arbeta mera förebyggande. Arbete pågår med att färdigställa ett
förvaltningsinternt styrdokument, "Guide till elevhälsan". Guiden är inte fullt implementerad i
verksamheten vid granskningstillfället. Det uppges att formen för det förebyggande arbetet
inte har fallit på plats inom den lokala elevhälsan och den lokala elevhälsan behöver utveckla
ett arbetssätt för det hälsofrämjande och förebyggande arbete. Emellertid uppger de inter-
vjuade att Hylte kommun är på väg "till ett gott elevhälsoarbete". "Guide till elevhälsa" beskri-
ver vad respektive kompetens inom den lokala elevhälsan ska arbeta med:

Skolkuratoms uppgift är att arbeta elevnära och finnas med i skolan, samtala med elever och vårdnadshavare. 1
samverkan med övrig skolpersonal bidra till att skolan erbjuder en god arbetsmiljö, förebygger mobbning, krän-
kande behandling och trakasserier, samt skapar en god miljö för hälsa, lärande och utveckling. Utför sociala ut-
redningar och bistår med rådgivning/konsultation i sociala frågor.

Skolsköterskans uppgift är att genomföra åldersrelaterade hälsobesök enligt Socialstyrelsens riktlinjer från försko-
leklass till gymnasium. Aktivt verka för en god miljö fysiskt och psykosocialt. Genom samverkan med övrig perso-
nal bidra till att skolan erbjuder en god arbetsmiljö, förebygger mobbning, kränkande behandling och trakasserier,
samt skapar en god miljö för hälsa, lärande och utveckling.

Specialpedagogens uppgift är att på uppdrag av rektor, snabbt och i ändamålsenlig omfattning utreda när en elev
möter svårigheter i skolan. Vid anmälan är specialpedagogens uppgift att utföra klassobservationer. 1samtal
stödja eleven med att formulera vilket stöd han/hon behöver för att lyckas i sin skolsituation. Tillsammans med
elev, vårdnadshavare och klassföreståndare utreda vilka anpassningar/stödinsatser som behöver göras samt
upprätta ett åtgärdsprogram som utvärderas efter 6 —8 veckor. Det är då skolans åt ärder som utvärderas. Målet
är att eleven ska lycl<asi den ordinarie undervisningssituationen. 1specialpedagogens arbete ingår att arbeta med
handledning/rådgivning till personal, journalföra i PM0, vara tillgänglig vid lokala EHT, vara stöd för rektor i speci-
alpedagogiska frågor samt att arbeta med skolutveckling tillsammans med övriga specialpedagoger i kommunen.
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6. Arbetsformer

6.1. Stöd och insatser från elevhälsan

Enligt skollagen är personalen skyldig att anmäla till rektorn om det kan befaras att en elev
inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Rektorn ansvarar för att elevens
behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska också utredas om ele-
ven uppvisar andra hinder för lärande och utveckling.

Det finns en strävan inom elevhälsan i Hylte kommun att reda ut hinder och problem för lä-
rande så tidigt som möjligt och oberoende av om det rör enskild elev, grupper eller hela klas-
sen. Genom tidiga insatser vill skolan slippa senare utredningsarbete som tar tid och kraft
från skolans personal och från elever och deras föräldrar.

6.2. Flödesschema som visar arbetsgången för elevhälsan

Ett flödesschema har tagits fram inom Familjecentralen som beskriver hur ärendegången
förväntas vara för elevhälsoarbetet.

Den genorngående tanken är att läraren i den dagliga undervisningen ska ge de insatser
samt göra de anpassningar som behövs för att tillgodose elevernas olika behov. Om insatser
och anpassningar inte är tillräckliga blir det aktuellt att kontakta rektorn som i sin tur kan
sammankalla den lokala elevhälsan. Räcker inte de lokala insatserna är nästa steg att kon-
takta den centrala elevhälsan.

Det påtalas i intervjuer att arbetssätt enligt den nya modellen är ett bra sätt att arbeta. De
snabba "korridorsbesluten" har försvunnit och "ärenden hamnar där de ska vara" genom
strukturen.

6.2.1. Läraren anpassar undervisning och rektor beslutar om åtgärdsprogram

"Guide till elevhälsan —elevhälsans roll i skolan, dess professioner och verksamhetsområ-
den" beskriver detaljerat hur skolan ska arbeta när en elev, en grupp eller en klass uppvisar
behov av stöd.

Utgångspunkten i skolans arbete i Hylte kommun är att läraren anpassar den dagliga under-
visningen till elevernas olika behov, ger extra träning och annat stöd för att eleven ska uppnå
kunskapskraven. Om det befaras att eleven inte når kunskapsmålen, trots anpassningar av
olika slag, ska läraren (skyndsamt och helst inom 2 veckor) göra en kartläggning av vilka
stödinsatser eleven får eller har fått. Utifrån kartläggningen bedömer sedan rektor om ett
åtgärdsprogram ska upprättas eller inte. Mgärdsprogramrnet ska beskriva skolans insatser,
dvs, vad som ska göras för eleven. En uppföljning/utvärdering ska sedan kontinuerligt ske
ska av skolans insatser. I detta läge kan samråd/konsultation ske med skolans lokala elev-
hälsa om sådant behov finns. Särskilda blanketter finns att tillgå både för kartläggning, beslut
respektive avslag om åtgärdsprogram.

Enligt "Guide till elevhälsan" är ofta insatserna från lärare och rektor tillräckliga och då be-
hövs inga ytterligare stödinsatser.
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6.2.2. Den lokala elevhälsan kopplas in

Den lokala elevhälsan kopplas in när stödet och anpassningar från lärare och rektor visar sig
otillräckligt. Det är rektor som via en blankett påkallar stöd från elevhälsan och sammankallar
teamet.

En fördjupad utredning görs i samverkan mellan lokala elevhälsoteamet och läraren. Utred-
ningen syftar till att klargöra hur elevens nuvarande situation ser ut, vilka åtgärder som hittills
prövats och hur de fungerat samt vilka ytterligare åtgärder som kan vara lämpliga. De åtgär-
der som beslutas ska vidtas genomförs och följs upp.

"Guiden till elevhälsa" anger att stödet från den lokala elevhälsan i de flesta fall löser proble-
met/hindret och att det då inte behövs ytterligare åtgärder. När lärare, vårdnadshavare, rek-
tor och lokala elevhälsan upplever att problem kvarstår, och att skolan själv inte förmår att
lösa problemet, blir det aktuellt att koppla in den centrala elevhälsan.

6.2.3. Kompletterande stöd från centrala elevhälsan

Den tredje fasen handlar om att lärare, rektor och/eller lokala elevhälsan får stöd från den
centrala elevhälsan i form av handledning, utredning, fortbildning mm. Stödet lämnas sedan
rektor skickat en skriftlig ansökan till Familjecentralens chef. Skolan och centrala elevhälsan
beslutar sedan tillsammans vilken åtgärd som slutligen kommer att genomföras.

6.3. Samma regler för alla skolor

Enligt de intervjuade har skolorna i Hylte kommun kommit olika långt i sitt utvecklingsarbete
med det lokala elevhälsoarbetet och det finns skillnader mellan skolorna. Det påtalas att rek-
torerna måste bli mera säkra i styrningen av det lokala elevhälsoarbetet och säkerställa att
elevhälsan utvecklas i enlighet med den modell som tagits fram.

6.4. Samverkan mellan olika yrkesgrupper

Elevhälsan arbetar i team där de olika kompetenserna kompletterar varandra. De lokala
elevhälsoteamen finns nära rektor och lärare för råd och stöd samt medverkar på uppdrag av
rektor i utredningar och åtgärder.

Närheten mellan Familjecentralen och Region Hallands verksamheter underlättar samverkan
i olika former. Elevhälsan samverkar främst med vårdcentralen och BUP. Enligt de intervjua-
de finns en fungerande samverkan när gemensamma ärenden uppkommer.

Individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsverksamhet ingår tillsammans med elev-
hälsan i Familjecentralen. De intervjuade påtalar att samarbetet kan utvecklas och stärkas
för bättre samsyn samt för att optimalt ta vara på den kompetens som finns att tillgå. Det
största hindrat i samarbetet mellan elevhälsa och socialtjänsten är att socialtjänstens insat-
ser bygger på ett biståndsbeslut. Socialtjänsten har en sekretess att beakta som försvårar
samarbetet, sekretessen kan brytas om medgivande ges från vårdnadshavare.

Socialtjänstens socialpedagoger ger stöd till familjer efter biståndsbeslut. Socialpedagogerna
arbetar med att stötta föräldrar i deras föräldraskap och en icke fungerande familj kan vara
ett stort hinder för elevers kunskapsinhämtande. Det finns i dagsläget ingen gemensam ru-
tin/arbetssätt för hur skola/elevhälsa och socialtjänst kan samverka i stödet till elever/familjer.
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6.5. Säkerställande att eleven får sina behov tillgodosedda

"Guiden till elevhälsa" kan, när det är helt färdigställt, ses som ett förtydligande av hur elev-
hälsan ska arbeta för att klara de utfästelser och åtaganden som uttalats från kommunfull-
mäktige och nämnd beträffande vad skolan ska ge varje enskild elev. Guiden är ett förvalt-
ningsinternt styrdokument.

Förutsättningen för att nå skollagens krav och de utfästelser som gjorts till medborgarna är
att det finns ett strukturerat och systematiskt arbetssätt."Guiden till elevhälsan" har strävan
att klargöra arbetssättet.
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7. Utvecklingsområden
I samband med intervjuerna har flera utvecklingsområden påtalats beträffande elevhälsan:

Ett klargörande behövs av hur den lokala elevhälsan ska arbeta förebyggande och
hälsofrämjande.

De lokala elevhälsoteamen behöver samsyn på elevhälsoarbetet och ett klargörande
av vad respektive kompetens ska bidra med samt hur varje yrkesgrupp ska arbeta.

Rektorerna behöver mera kraftfullt styra det lokal elevhälsoarbetet samt säkerställa
att elevhälsans arbetssätt utvecklas i enlighet med kraven i nya skollagen och "Gui-
den till elevhälsa".

Säkerställanden måste göras att alla skolors elevhälsa utvecklas och att ingen skola
halkar efter i arbetet. I dag uppges skolorna ha kommit olika långt i arbetet.

Skolsköterskornas generellt hälsoförebyggande arbetssätt behöver belysas liksom
hur kommunens samlade resurser för skolsköterskeverksamheten används.

Specialpedagogerna har ett viktigt uppdrag för att kommunfullmäktiges servicegaran-
tier ska kunna uppnås. Därför är det ytterst angeläget att specialpedagogemas upp-
drag och arbetssätt tydliggöras liksom att arbetssättet fortlöpande utvärderas beträf-
fande resultat och prestation.

Elevhälsan bör utveckla ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete som bygger
på fortlöpande utvärdering av elevhälsans arbetssätt, gäller både central och lokal
nivå. Det är också ett säkerställande av att elevhälsan arbetar i enlighet med skolla-
gen och Guide till elevhälsan.

Sam- och helhetssyn behövs på dokumentationen. Säkerställande och interna kon-
troller bör göras som säkerställer en ändamålsenlig dokumentation där insat-
ser/åtgärder kan följas och utvärderas. Dokumentationen är en viktig avstamp för att
möjliggöra ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete.

Skolpersonal och föräldrar/elever bör informeras om elevhälsans uppgifter enligt den
nya skollagen så det blir tydligt vad som kan förväntas och utkrävas av lokal och cen-
tral elevhälsa.

önskemål finns att samma elevhälsoteam ska finnas på samma skolor och med
samma rektor. I dag varierar teamens sammansättning mellan skolorna.

Samarbetet mellan skola/elevhälsa och socialtjänst kan utvecklas och stärkas för att
optimalt stötta barn/unga.
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8. Analys

Hylte kommun har gjort en uttalad utfästelse till elever och deras föräldrar genom servicega-
rantin. Garantin innebär att skolan ska säkerställa att varje elev når kunskapsmålen. Genom
uffästelsen är det tydligt för elever och föräldrar vad de kan förvänta sig och utkräva av sko-
lan.

Utfästelsen/åtagandet är också ett tydligt direktiv till skolan - från den politiska ledningen -
beträffande vad som ska levereras till medborgarna. Det betyder att skolan optimalt måste
arbeta för att säkerställa att uffästelsen kan hållas och att eleverna får det stöd de behöver
för att bli behöriga till alla nationella gymnasieprogram. Utfästelsen är ett tydligt krav på att
skolan ska se till att varje elev får den hjälp och det stöd som de behöver för att nå målet.

Elevhälsan har en viktig uppgift att skapa förutsättningar för att eleverna når kunskapsmå len.
Det kan konstateras att Hylte kommun arbetar med elevhälsan som en del av skolutveck-
lingen. Enligt de inten/juade har den politiska ledningen varit mån om att barn/elever ska få
det stöd och den hjälp som de är i behov av. Kraven i nya skollagen är en bekräftelse på att
kommunen är på rätt väg.

Det är glädjande att konstatera att de intervjuade i stort bedömer att resurserna är tillräckliga
i förhållande till de behov som finns i dagsläget. Den poliska ledningen uppges ha varit ly-
hörda till behov som påtalats beträffande elevhälsa. Dock finns önskemål om förstärkning av
specialpedagogiska resurser till de lägre årskurserna samt behov av mera skolsköterske-
kompetens inom grundskolan. Det är behov som barn- och ungdomsnämnden behöver be-
döma och eventuellt åtgärda genom exempelvis prioriteringar eller ändrat arbetssätt.

Familjecentralen har tagit fram en "Guide till elevhälsan" som vid granskningstillfället inte är
helt färdigställd och implementerad i verksamheten. Guiden kan enligt vår bedömning ses
som ett förtydligande av hur elevhälsan ska arbeta framöver för att klara servicegarantier
samt krav som uttalats i skollagen. Vi ser att Guiden är ett viktigt dokument som utgångs-
punkt för utvecklingen av elevhälsan.

Guiden innehåller ett genomtänkt flödesschema som med tydlighet anger arbetsgången för
såväl lärare, rektorer som lokal och central elevhälsa. Schemat markerar med tydlighet att
det är rektor som ansvarar för det lokala elevhälsoarbetet och att det lokala elevhälsoarbetet
finns nära eleverna. Den lokala elevhälsan har ett ansvar på skolnivå medan den centrala
elevhälsan har ett konsultativt och rådgivande uppdrag på skolövergripande nivå. Guiden till
elevhälsa kommer framöver att vara en säkring att eleverna ska få det stöd som de har rätt
till i arbetet med att nå kunskapsmålen.

Det finns samverkan mellan central och tokal elevhälsa samt mellan elevhälsan och Region
Hallands verksamheter. Vi ser också fördelar med att elevhälsan organisatoriskt finns inom
Familjecentralen tillsammans med barn- och ungdomsverksamheten inom individ- och famil-
jeomsorg. Det möjliggör helhetssyn och samverkan mellan elevhälsan och socialtjänsten, vår
bedömning är emellertid att samarbetet kan stärkas och utvecklas för att optimalt stötta
barn/unga.

Trots att elevhälsan i stort arbetar i enlighet med flödesschemat finns det utvecklingsområ-
den och det handlar främst om utveckling av elevhälsan på lokal nivå. Vår bedömning är att
rektors styrning av elevhälsoarbetet kan stärkas. Vi ser också att elevhälsan bör få ett mera
förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt på skolnivå.
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Ett så viktigt område elevhälsan bör ha ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete som
bygger på fortlöpande utvärderingar av arbetssätt. Det gäller medarbetarnas arbetssätt och
prestationer både på lokal samt central nivå. Utan en fortlöpande utvärdering finns risk att
verksamheten stagnerar eller att eleverna inte får det stöd som de har rätt till.

Huvudsakligen följer barn- och ungdomsnämnden och fullmäktige upp skolans arbete genom
de kvalitetsredovisningar som görs och som redovisas i årsredovisningen. Det är positivt att
barn- och ungdomsnämnden förlägger möten ute på de olika skolorna för närmare dialog
med verksamheten.

17



il ERNST & YoUNG
Quality ln EverythingWe Do

9. Slutsatser och rekommendationer

Kommunfullmäktige och barn- och ungdomsnämnden har gjort en utfästelse till elever och
deras föräldrar genom servicegarantin. Genom utfästelsen skapas tydlighet för elever och
föräldrar vad de kan förvänta sig och utkräva av skolan. Utfästelsen/åtagandet är också ett
tydligt direktiv till skolan beträffande vad som ska levereras och tillförsäkras eleverna. Det
betyder att skolan optimalt måste arbeta för att säkerställa att utfästelsen kan hållas och att
eleverna får det stöd de behöver.

Familjecentralen har ett pågående arbete med att ta fram en "Guide till elevhälsa" som för-
tydligar hur skolan och elevhälsan ska arbeta för att klara utfästelsen till eleverna. Guiden
kommer att vara ett viktigt dokument som klargör elevhälsans arbetssätt på lokal och central
nivå samt roller och uppdrag.

Vår sammanfattande bedömning är att Hylte kommun befinner sig i ett utvecklingsarbete vad
gäller elevhälsan vilket är mycket positivt. Kommunen har kommit en god bit på väg. Dock
återstår en del "förfinande" arbete på lokal nivå, bland annat behövs större fokusering på det
hälsoförebyggande arbetet. Samarbetet mellan socialtjänsten och elevhälsan kan också ut-
vecklas och stärkas för sam- och helhetssyn på barn/elever och familjer.

Elevhälsan har en viktig uppgift att skapa förutsättningar för att eleverna ska nå kunskaps-
målen. Sammantaget kan det konstateras att Hylte kommun har en hög ambition att vilja
säkerställa att barn/elever får det stöd de behöver för att klara sin skolgång.

Beträffande revisionsfrågorna kan vi konstatera följande:

Styrning:

Hur har kraven i skollagen beträffande elevhälsa hanterats i Hylte kommun?

Det kan konstateras att Hylte kommun sedan flera år arbetar med elevhälsan som en del av
skolutvecklingen. Därför är kraven i nya skollagen inte något nytt, snarare en bekräftelse på
att kommunen är på rätt väg.

Finns uttalade mål, uppdrag och kvalitetskrav för elevhälsan i Hylte kommun från
fullmäktige samt barn- och ungdomsnämnden?

Kommunfullmäktige och barn- och utbildningsnämnden har antagit ett kommunövergripande
mål att barn och ungdomar i Hylte kommun ska ha bra uppväxtvillkor. Det har också tagits
beslut om servicegarantier som är utfästelser till barn/elever och deras föräldrar. Utfästelser-
na är också direktiv och uppdrag till skolan beträffande vad som ska levereras och tiltförsäk-
ras eleverna. Utfästelsen innebär att de elever, grupper och klasser som behöver stöd eller
andra insatser ska få sådant.

Vilka uppföljningar görs och hur sker återkoppling?

Huvudsakligen följer barn- och ungdomsnämnden och fullmäktige upp skolans arbete genom
de kvalitetsredovisningar som görs och som även redovisas i årsredovisningen.

Under verksamhetsåret sker bland annat återkoppling till skolan genom att barn- och ung-
domsnämnden förlägger sina möten ute på skolor, varje skola får årligen besök.
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Hur bidrar förvaltningsledning och rektorer till en ändamålsenlig elevhälsovård?

Rektor har uppdraget att ansvara för den lokala elevhälsan medan den centrala elevhälsan
finns på central nivå underställd chefen för Familjecentralen. Familjecentralen är en del av
barn- och ungdomskontoret. Sammantaget är vår bedömning att uppdelningen på lokal elev-
hälsa och central elevhälsa bidrar till en ändamålsenlig elevhälsovård.

Vår bedömning är att rektor behöver bli tydligare i sitt ansvar för elevhälsan och att arbetet
på lokal nivå får en mera förebyggande och hälsofrämjande inriktning.

Organisation och personal:

Hur ser organisationen och bemanningen ut inom elevhälsan?

"Guiden till elevhälsa" och tillhörande flödesschema anger hur elevhälsan ska organisera sitt
arbete. Det framgår av flödesskissen att det är rektor som ansvarar för elevhälsan. Den loka-
la elevhälsan ska på ett tidigt stadium kunna ge hjälp och stöd åt elever och lärare i det dag-
liga arbetet på skolan. I de flesta fall är det den lokala elevhälsans insatser, som tillsammans
med lärarens anpassningar av undervisningen, gör att elever i olika svårigheter får det stöd
de behöver.

Den centrala hälsan ska på olika sätt och genom olika insatser såsom konsultation, handled-
ning och specialiserade utredningar (t ex från psykolog) stötta lärare, lokalt elevhälsoteam
och rektorer i deras dagliga arbete med eleverna. Det är rektorn som påkallar stöd från cen-
trala elevhälsan.

Vår bedömning är att elevhälsan har den kompetens att tillgå som förutsätts enligt skollagen.

Är bemanningen dimensionerad i enlighet med vad skollagen kräver?

Vår bedömning är att det finns en bemanning som är kompetensmässigt/yrkesmässigt di-
mensionerad enligt skollagens krav.

Vilka bedömningar har gjorts beträffande bemanningen kopplat till lokala behov? Be-
döms de ekonomiska förutsättningama som tillräckliga?

Det är glädjande att konstatera att de intervjuade i stort bedömer att resurserna är tillräckliga
i förhållande till de behov som finns i dagsläget. Sammantaget uppger de intervjuade att den
politiska ledningen har varit Iyhörda till de behov som påtalats beträffande elevhälsan. Dock
påtalas önskemål om mer specialpedagogiska resurser till de lägre årskurserna samt behov
av ytterligare skolsköterskekompetens inom grundskolan. Det är behov som barn- och ung-
domsnämnden behöver bedöma och eventuellt åtgärda genom exempelvis omfördelning av
resurser eller ändrat arbetssätt.

Arbetsformer:

Vilka insatser erbjuds elevema individuellt och generellt?

Individuella insatser lämnas på lokal nivå, och med stöd av elevhälsan, utifrån de behov och
hinder som den enskilde eleven har och som försvårar möjligheten att nå kunskapsmålen.

Den nya skollagen markerar särskilt att elevhälsan ska arbeta förebyggande och hälsofräm-
jande. Formerna för den generellt förebyggande elevhälsan har inte fallit på plats fullt ut . Vi
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kan konstatera att det förebyggande och allmänt hälsofrämjande arbetet på lokal nivå kan
utvecklas och stärkas.

Hur arbetar elevhälsan, vilka arbetsformer tillämpas? Ett arbetssätt som är anpassat
till skollagens krav?

Familjecentralen har pågående arbete med att ta fram och implementera en "Guide till elev-
hälsan". Guiden är ett förtydligande av hur elevhälsan ska arbeta för att klara de utfästel-
ser/åtaganden som kommunfullmäktige uttalat samt de krav som uttalats i skollagen. Doku-
mentet beskriver i form av ett flödesschema hur elevhälsan ska arbeta lokalt och centralt
samt de olika professionemas roll och uppdrag. Det är ett värdefullt dokument och en viktig
utgångspunkt i utvecklingen av kommunens elevhälsa. Arbete pågår med att utveckla elev-
hälsan i enlighet med Guiden.

Hur samverkar och kommunicerar yrkesgrupperna som ingår elevhälsan? Hur sam-
verkar och kommunicerar elevhälsan med kommunens socialtjänst och Region
Hallands sjukvård?

Det finns samverkan mellan central och lokal elevhälsa samt mellan elevhälsan och Region
Hallands verksamheter i gemensamma ärenden. Samverkan med Region Halland underlät-
tas genom att Familjecentralen, vårdcentralen och BUP:s filial har lokalmässig närhet. Hur
samverkan ska ske mellan lokal och central elevhälsa beskrivs tydligt i "Guiden till elevhäl-
sa".

Vi ser fördelar med att elevhälsan och barn- och ungdomsverksamheten inom individ- och
familjeomsorgen organisatoriskt finns inom Familjecentralen. Det möjliggör helhetssyn och
samverkan som i dagläget inte nyttjas fullt ut. Familjecentralen bör utreda hur samarbetet
kan stärkas och utvecklas för att optimalt ta vara på de resurser som finns att tillgå för att
stötta barn/elever och vårdnadshavare/familjer —allt för att skapa förutsättningar för en fun-
gerande skolgång och bra uppväxtvillkor.

Vilka säkerställanden görs att varje elev får sina behov tillgodosedda och får tillgång
till den elevhälsa som anges i skollagen?

Rektors och lärares ansvar framgår med tydlighet i "Guiden till elevhälsa". Rektor har ett utta-
lat ansvar för att det finns en fungerande lokal elevhälsa nära eleven, gruppen och klassen.
Det är lärare och rektor som ska säkerställa att åtgärder vidtas och att de fortiöpande utvär-
deras och eventuellt justeras. 1de fall åtgärder från lärare och rektor inte är tillräckliga är det
rektors ansvar att kalla samman den lokala elevhälsan för ytterligare åtgärder, är det inte
tillräckligt ska handledning och stöd påkallas från centrala elevhälsan.

Vi ser vikten av att ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete utvecklas med fortlöpan-
de utvärdering av rektors, lärares och elevhälsans arbete. Det som en säkring av att före-
byggande och åtgärdande elevhälsoarbete ger förväntat resultat.

Utvecklingsbehov:

Finns utvecklingsbehov avseende elevhälsan?

Vår sammanfattande bedömning är att barn- och ungdomsnämnden har kommit lång i att
utveck1aelevhälsan. Emellertid behövs ett fortgående utvecklingsarbete. Vi ser ett antal ut-
vecklingsområden, bland annat att:

20



111ERNST&YOUNG
Quality In Everything We Do

Elevhälsans arbete på lokal nivå behöver inriktas mera mot generellt förebyggande
och hälsofrämjande åtgärder.

Rektor behöver bli tydligare i sin styrning av den lokala elevhälsan samt säkerställa
att det lokala elevhälsoarbetet utvecklas i enlighet med Guiden till elevhälsa och de
utfästelser som fullmäktige gjort till medborgarna.

Samarbetet mellan socialtjänsten och elevhälsan kan stärkas och utvecklas för att
med sam- och helhetssyn stötta elever, vårdnadshavare och familjer.

Rutiner bör tas fram för fortlöpande utvärdering av elevhälsoarbetet och om insatser-
na får förväntat resultat. Utvärderingen bör ligga i en kvalitets- och förbättringsrutin
som fokuserar på rektoms och de olika professionernas arbetssätt, prestation och re-
sultat.

Hylte 11 december 2012

Irene Dahl
Ernst & Young
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10. Intervjuer
Följande personer har intervjuats i samband med granskningen:

Mikael Falk, förvaltningschef
Marie-Louise Leander, rektor
Lissi Pedersen, rektor
Tommy Persson, rektor
Margaretha Johansson, chef Familjecentralen
Catarina Påhlman, enhetschef individ- och familjeomsorg
Marie-Louise Larsson, skolsköterska
Stefan Cederhag, skolsköterska
Anne Persson, specialpedagog
Ronny Johansson, specialpedagog
Caroline Jakobsson, specialpedagog
Laila Bertilsson, socialpedagog, elevhälsan
Ingegerd Norling, socialpedagog, socialtjänsten
Marie Petterson, socialpedagog, socialtjänsten
Agneta Magnusson, kurator
Jan Onemark, kurator
Anna Ekblad, kurator
Lina Bodestad, psykolog
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