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Den nya elevvårdslagen 

och förändringarna i 

skolan 1.8.2014 



+ 
Elevvårdslagens målsättningar 

Att främja 
elevernas välfärd, 
hälsa och lärande 

Att förebygga 
uppkomsten av 

problem 

Att stärka 
elevernas och 

vårdnadshavarnas 
delaktighet 

Att erbjuda en låg 
tröskel till att stöda 

välmående 
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+ 
Elevvården och undervisningen 

Undervisnings
-relaterad 

verksamhet 

(t.ex. pedagogiska 
dokument och 

specialundervisning eller 
tillrättavisningar och 
övriga disciplinära 

åtgärder) 

 

Detta är inte 
elevvård 

Den individuella 
elevvården 

(Skolhälsovården, psykolog- och 
kuratorstjänsterna) 

Den  

gemensamma 

elevvården 

(Den skolvisa 
förebyggande 
elevvården) 

eleven 
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+  
DEN GEMENSAMMA ELEVVÅRDEN 

Välmående är en gemensam sak! 



+ 
Den gemensamma elevvården  

Den skolvisa 
elevvårds-

gruppen (GEM) 

Elevens 
delaktighet 

 

Vårdnads-
havarnas 

delaktighet 

Koordinerar och planerar 

Aktivt med i planeringen 

och förverkligandet 

Aktivt med i 

planeringen och 

förverkligandet 

 

 Siktar mot hela 

gemenskapens 

välmående 

 Är till sin natur 

förebyggande 
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+ 
Den gemensamma  

elevvårdens  

teman: 

 
 

 

psykiskt välmående  

Smidighet 

vid stadie-

övergångar 
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+  
DEN INDIVIDUELLA ELEVVÅRDEN 

Var och en har rätt till välmående! 



+ 
DEN INDIVIDUELLA ELEVVÅRDEN 

Elevens rätt till 
elevvård 

Vårdnads-
havarnas 

delaktighet 

Den 
yrkesöver-
gripande 
expert-

gruppen 

(FEX) 

Gruppens 

samman-

sättning  kan 

variera 

beroende på 

fallet samt på 

ärendet som 

ska behandlas  
 

 Konfidentiell 

 Läraren får de uppgifter 

som är nödvändiga för 

att kunna arrangera  

undervisningen 

 Elevens och/eller 

vårdnadshavarens 

skriftliga samtycke 

behövs 

 Elevens rätt 

(vårdnadshavaren kan 

inte förbjuda) 

 Bör förverkligas inom 

lagstadgad tid (7 dygn) 

Skolhälsovårds-, psykolog- och kuratorstjänster 
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Minneslista! 

 ärenden som hör ihop med elevens 
lärande 

 fostrande samtal och vid behov 
vårdnadshavarens deltagande i det 

 fall av trakassering, mobbning eller 
våld som skett i skolan eller på 
skolvägen (till alla parter)  

 skada som eleven har förorsakat  

 utvisning av en elev från skolklassen 

 avstängning av en elev för återstoden 
av skoldagen. Samtidigt kommer man 
överens om hur eleven kan avhämtas 
från skolan.  

 omhändertagande av förbjudna ämnen 
eller föremål och återlämnande av 
dessa (till vårdnadshavaren och/eller 
polisen) 

Lagen kräver att rektorn 

eller läraren skall höra och 

informera vårdnadshavaren/ 

vårdnadshavarna om bl.a. 

följande ärenden:  


