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Adelövs Friskolas Elevhälsoteam (EHT) 

Rektor: Pia Aronsson (pia.aronsson@adelovsfriskola.se) 
Kurator: Jenny Berggren (jenny.berggren@adelovsfriskola.se) 

Skolsköterska: Adela Mjörndal & Linda Öjqvist(adela.mjorndal@rjl.se) 
Specialpedagog: Vakant 

 
Elevhälsoteam: 
Rektor har det övergripande ansvaret för elevhälsoarbetet på skolan.  
Kurator  
Skolsköterska 
Specialpedagog 

 
Adelövs Friskola har ett elevhälsoteam som tillsammans med ansvariga pedagog, 
pedagoger samt resurser arbetar förebyggande och främjande. Elevvårdsteamet 
ger förslag på anpassningar och stödinsatser för att möjliggöra en så bra 
skolgång för eleven som möjligt. 
Elevvårdsteamet träffas var 6:e vecka, rektor är sammankallare.  
Skolsköterska, kurator (vakant specialpedagog) och rektor träffas digitalt eller 
på skolan.  

Mål:  
Att jobba förebyggande och hälsofrämjande med elevhälsoarbetet i Adelövs 
Friskola. 
Att främja och stimulera elevens kunskapsutveckling och välmående. 
Att motverka mobbning, psykisk och fysisk ohälsa. 
Att elevvårdsteamet ska träffa för uppföljning. 

Samverkan: 
Samverkan för elevens bästa, vårdnadshavare. Pedagoger, lärare och alla inom 
elevhälsoteamet. 
Elevhälsoteamet ska samverka på olika nivåer, dels inom 
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lärande och hälsa. Och bidra till en hälsofrämjande skolutveckling och undanröja 
hinder för enskilda elevers lärande. 

Utgångspunkten i arbetet är att identifiera områden som är särskilt angelägna 
att utveckla för att uppfylla målen. 

Lärande och hälsa går hand i hand och därför är det betydelsefullt arbetet med 
elevhälsan. Skolan är en skyddande faktor och det är viktigt att fokusera på det 
som fungerar bra. 
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