Kontakt med Barn– och
elevhälsan

Barn– och elevhälsan
finns där för dig

Som vårdnadshavare eller elev kan du komma i kontakt
mer personer i Barn—och elevhälsan genom att kontakta
din klassföreståndare, mentor eller rektor/förskolechef.
Du/Ni kan också ringa direkt.
Rektor Fredrik Hedlund, 0240-66 04 72
fredrik.hedlund@smedjebacken.se
Biträdande rektor Josephine Molin, 0240-66 04 71
josephine.molin@smedjebacken.se
Verksamhetschef elevhälsan Susanne Gryth
0240-66 02 91 susanne.gryth@smedjebacken.se
Skolkurator Mariann Vetterskog
0240-66 01 63
mariann.vetterskog@smedjebacken.se
Skolsköterska Marléne Jacobsson
0240-66 04 74
marlene.jacobsson@smedjebacken.se
Skolpsykolog Per-Erik Hästö
0240-66 02 33
pererik.hasto@smedjebacken.se
Skolläkare Lennart Persson
Kontaktas genom skolsköterskorna
Specialpedagog Sofia Sander
0240-66 00 36
sofia.sander@edu.smedjebacken.se

Kyrkskolan

Kyrkskolan
Besöksadress: Kyrkogatan 4, Söderbärke
Postadress: Kyrkskolan, 777 81 Smedjebacken
.
.
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Vi vill att alla barn och elever ska trivas och må bra i förskolan, fritidshemmen och i skolan. Det är en viktig grund
för gott självförtroende, tryggt socialt samspel och bra
studieresultat.

Barn– och elevhälsan
I Smedjebackens kommuns förskolor, fritidshem
och skolor finns ett omfattande skyddsnät för
varje barn och elev, för att främja hälsa och lärande. Barn– och elevhälsan arbetar för att alla
elever ska må bra och ha en god arbetsmiljö. I
barn– och elevhälsan ingår skolläkare, skolsköterskor, psykolog, specialpedagoger samt kuratorer.
Att arbeta i skolan är en fantastisk utmaning för
alla! För några elever går det som på räls. Flertalet elever klarar sin skolgång med lite extra stöd
från sin lärare men några elever behöver mycket
stöd och stimulans för att klara sin utbildning.
I det riktade arbetet har elevhälsan därför ett
särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje
enskild elevs lärande och utveckling.
Elevhälsan finns där för dig. Tveka aldrig att kontakta oss!
Se kontaktuppgifter på broschyrens sista sida.

Organisation
Barn– och elevhälsan finns ute i varje skola. Rektor och specialpedagog
finns dagligen ute i verksamheten. Kurator och skolsköterska finns ute
på skolorna vissa dagar. Psykolog och skolläkare är placerade centralt
i vårt förvaltningshus. Var tredje vecka träffas alla som ingår i Barn–
och elevhälsoteamen.
Funktioner inom Barn– och elevhälsan
Rektor har det övergripande ansvaret för att skolans /förskolans
verksamhet utvecklas, med fokus på en god lärande miljö för alla elever/barn.
Verksamhetschefen har det samlade ledningsansvaret för verksamheten. Verksamhetschefen är den person som såväl tillsynsmyndigheter som elever, vårdnadshavare samt skolpersonal ska kunna vända sig
till med frågor som rör elevhälsans hälso– och sjukvård.
Skolkuratorn, som är socionom eller har annan likvärdig utbildning,
står för den psykosociala kompetensen vilket bland annat omfattar
kunskap i beteendevetenskap, samhällsvetenskap och juridik med
särskild inriktning på barn, ungdom och familj.
Skolpsykolog; den psykologiska kompetensen omfattar bland annat
kunskap om barns och ungdomars utveckling och förutsättningar för
inlärning, neuropsykologi och förändringsprocesser. Den omfattar
också kunskap om livskriser och deras samband med tidigare livserfarenheter.
Skolsköterska och skolläkare utgör det team som utför de medicinska insatserna i elevhälsan. Den medicinska kompetensen ska sträva
efter en helhetssyn på barns och ungdomars hälsa samt ha ett folkhälsoperspektiv i arbetet. Skolsköterskan och skolläkaren står för den
medicinska kompetensen vilket omfattar kunskap på naturvetenskaplig
grund om barns– och ungdomars utveckling och växande liksom kunskap i hälsofrämjande arbete.
Specialpedagog: den specialpedagogiska kompetensen omfattar en
fördjupad kunskap inom området specialpedagogik samt kunskap om
barn och ungdomars lärande utifrån områdets vetenskapliga grund.

Dokumentation och sekretess
Barn– och elevhälsans arbete handlar ofta om verksamheter och
processer där det finns krav på dokumentation. Det ska alltid finnas
krav på dokumentation. Det ska alltid finnas dokumenterade underlag
inför beslut som innebär myndighetsutövning mot någon enskild.
Alla som arbetar inom Barn– och elevhälsan har sekretess. Sekretess
innebär att en uppgift som man fått reda på om en elev eller vårdnadshavare inte får lämnas ut. Det finns många olika regler kring sekretess,
men huvudregeln är att man ska vara försiktig med vilka uppgifter man
lämnar ut oavsett till vem man lämnar ut uppgifterna.
Anmälningsskyldighet
Alla som arbetar inom en myndighet som exempelvis förskola, fritidshem, grundskola eller Barn– och elevhälsa har skyldighet att anmäla till
Socialtjänsten om de misstänker eller får kännedom om att ett barn far
illa. I sådana fall begränsas detta inte av sekretess.

