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Bakgrund 

På Örjansskolan har elevhälsan sett en ökning av svåra elevärenden, de senaste åren. I de 

hälsosamtal som skolsköterskan genomför, finns ett kraftigt ökat antal elever med psykisk 

ohälsa i form av självskadebeteende, ätstörningar, sömnstörningar och utanförskap. Ett annat 

problem på skolan är hög frånvaro. Ibland kan frånvaron bero på ovanstående, men det kan 

också finnas andra orsaker t ex social problematik. Under fjolåret 2014/2015 arbetade 

”tillbaka till skolan”-teamet
1
 med två elever från åk 6-9, men skolan hade långt fler elever i 

behov av hjälp. Insatser som skolans elevhälsa kan erbjuda till dessa ungdomar är ofta 

otillräckliga. Elevhälsan ”släcker bränder” men problemet i grunden, kvarstår. 

Många av dessa elever som mår dåligt, når inte heller godkända resultat i skolarbetet, trots ett 

väldigt stort engagemang och kunskap hos medarbetarna. Örjansskolans medelmeritvärde för 

åk 9 vt 2015 var 203, 4. Meritvärdet för kommunen låg på 219,6. Området har föräldrar med 

låg utbildningsnivå och vi har många elever som har ett annat modersmål än svenska. 

SALSA-jämförelsen visar på att eleverna underpresterar. 23,3% var ej behöriga till gymnasiet 

vt 2015. Vi känner stor oro för dessa elever som lämnar skolan med bristfälliga betyg, eller 

inga betyg alls. Gymnasiestarten blir uppförsbacke för dessa ungdomar som får en tuff start in 

i vuxenlivet. 

  

På Örjansskolan har vi en mångfald av elever med olika bakgrund. Från åk 3-9 har 77 elever 

rätt till modersmålsundervisning. Vi har för närvarande 16 elever i en förberedelseklass på 6-

9. Detta innebär att skolan har en viktig integrationsuppgift. Att skapa ett VI på hela skolan.  

 

Skolan står inför stora utmaningar. Pedagogisk personal och elevhälsa behöver ta ett 

gemensamt grepp omkring förebyggande åtgärder, grupp-stärkande insatser men också 

åtgärder för att förhindra psykisk ohälsa. Skolan behöver en gemensam syn och plan för att 

utveckla arbetssätt, organisation och samverkan med andra aktörer för att alla elever ska nå 

målen och behålla hälsan. 

 

Skolan har redan under hösten 2015 undersökt olika framgångsrika exempel som finns inom 

detta område och bl.a. tittat på Levla lärmiljön
2
 som man utvecklat i Umeå kommun. 

Skolsköterskan tillsammans med skolfritidsledaren har också fortbildat sig i området Psykisk 

ohälsa. 

 

Örjansskolan har genomfört en inventering bland alla lärare på en k-dag, tillsammans med 

skolsköterska och skolfritidsledare.  Gensvaret från lärarna var mycket positivt. Lärarna 

uttryckte bl. a att systematiskt arbeta med gruppstärkande övningar i sin klass, verkligen 

skulle vara ett perfekt stöd för mentorrollen 
                                                           
1
 Kommunalt övergripande projekt i uppgift att minska antalet hemmasittare. 

2 Levla är ett stödmaterial med syfte att förstärka skolans tidiga insatser för elever som hamnar i 

problemsituationer. 

 



Syfte 

Den gemensamma planen ska innehålla metoder, aktiviteter, struktur och förhållningssätt som 

ska stödja elevernas psykosociala och fysiska hälsa. Planen och arbetet med eleverna skall 

starta i tidig ålder (fokusera på åk 4 -8). Det handlar om förebyggande arbete och tidig 

upptäckt och tidiga insatser. Planen ska vara ett stöd och underlag för all personal som arbetar 

med eleverna i skolan.  

 

Mål 

Det mål som ytterst gäller är att alla elever ska kunna söka ett nationellt gymnasieprogram 

och därigenom få en bra start i vuxenlivet. För att kunna klara det, behöver all personal, 

naturligtvis arbeta mot att nå läroplansmålen, men också, metodiskt över tid, arbeta med 

gruppstärkande övningar och med elevernas självbild. Vi behöver ha en större helhetssyn 

kring eleven och dess mående.  

”Tillsammans för lärande och utveckling” är skolans vision. Vad kan det innebära i ett 

elevhälsoperspektiv?  

 

 Systematik från åk 4-8 i förebyggande arbete, dvs en gemensam plan för aktiviteter 

och metoder för olika årskurser. Det ska säkra att ALLA elever oberoende av vilken 

lärare man har ska få ta del av det förebyggande arbetet på ett systematiskt sätt. 

 

 Tidig upptäckt och tidiga insatser- både skolans egna men också i samverkan med 

andra aktörer ska kopplas på när vi ser signaler på att något inte är som det ska. 

 

 ”Jaget och laget”, fokus på både individ och kollektiv nivå. Jag – i relation till 

kamraterna. 

 

 Upplevelsebaserat lärande, tematiskt arbete, äventyrspedagogik. 

 

Genomförande och samverkan 

 

Projektet kommer att ledas av en styrgrupp bestående av representanter från skolan, landsting, 

socialtjänst och FRISgrupp.  Genomförandet av projektets leds av skolfritidsledare och 

skolsköterska. Samarbete kommer förutom redan tidigare nämnda, även vara ungdomshälsan, 

SPSM, Klara öppenvård och BUP. 

 

 Tillsammans med områdets rektorer, implementera med all personal ett gemensamt 

mål ”en bra start” för våra elever. 

 

 Skolfritidsledare och skolsköterska ska sammanställa och utveckla de förebyggande 

insatser, lekar, gruppstärkande övningar, som görs idag, i respektive årskurs. Föreslå 

ett material som återkommande kan användas.  

  

 Samordna och strukturera aktiviteter, med berörd personal inom upplevelsebaserat 

lärande. 

 

 Kartlägga vid projektstart; 

- Mäta sjukfrånvaro samt ogiltig frånvaro vid läsårsslut för årskurs 4 - 8 vt 16 

- Frånvaro över 10% åk 7, idrott 

- Betyg åk 6, behöriga till nationellt program åk 9, betyg i förhållande till 

SALSA. 



 

 Exempel på tidiga insatser  

- Kost och sömnenkät åk 4. Uppföljning 

- Frånvaro, kommunens riktlinjer 

 

 

De aktiviteter som skolan genomför på temadagar och friluftsdagar får inte exkludera någon.  

Det som skulle kunna bli ett problem är att utrustning som kan behövas för våra aktiviteter 

inte finns hemmavid för flera av våra elevgrupper. Skolan behöver en grunduppsättning för att 

inte exkludera.   

 

Tid och aktivitetsplan 

 

VT 2016  Projektstart för all personal, materialinsamling, sammanställning, utbildning 

 

HT 2016  Gemensamt utgångsläge, Utbildning, struktur genomförande av aktiviteter 

 

VT 2017 Gemensamt utgångsläge, Utbildning, struktur genomförande av aktiviteter 

 

HT 2017 Gemensamt utgångsläge, Genomförande av aktiviteter 

 

VT 2018 Erfarenhets/aktivitetsbank klar, Utvärdering och fastställande av plan.

  

 

Kostnader 

  

 Lön motsvarande en heltid, aug-dec 2016  191.750 

   2017  460.200 

   jan-jun 2018  230.100 

882.050:- 

   

 Studier  9 personer Äventyrspedagogik, Luleå Universitet 

(kostnader för resa och logi)   10.125:- 

 

 

Upplevelse baserat lärande, Skog, hav och skola 

 Militärtält 8-manna    8.000:- 

 Militärtält 12-manna   24.000:- 

 Skidor    5.000:- 

 Skridskor    5.000:- 

 Säkerhetsutrustning   5.000:- 

 Köksutr. Trangiakök   5.000:- 

 Sovutrustn.   

Liggunderlag    2.000:- 

Verktyg    8.000:- 

 Övr. Övernattningsutr                                             8.000:-  

 

 

 

Total kostnad    962.175:- 


