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Rapport angående  

Särskilda behov och särskilt stöd;  

Arjeplogs skolväsende 

Denna rapport ingår i Arjeplogs skolväsendes systematiska kvalitetsarbete. Enligt Skollagen 

(2010:800) kap 4 §3 skall varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt 

och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.  

Arjeplogs kommun har valt att strukturera upp skolväsendets systematiska kvalitetsarbete 

utifrån fyra teman som vart och ett skall bearbetas i processmöten och därefter redovisas i en 

särskild rapport som lämnas vidare till kommunstyrelsen. Temat för denna rapport är Särskilda 

behov och särskilt stöd. 

A. Sambandet lärande och hälsa 

I skolans uppdrag sätts sambandet mellan lärande och hälsa i fokus. I en kunskapsöversikt från 

Kungliga Vetenskapsakademin har forskarna belyst detta samband. Rapporten visar att det 

råder ett ömsesidigt samband mellan skolprestationer och, framför allt, psykisk hälsa. 

Resultaten visar att god hälsa leder till ökat välbefinnande och därmed bättre förutsättningar 

för lärande.  Men de visar också att lärande i sig, att gå ut skolan med godkända betyg, leder 

till minskad ohälsa, kriminalitet och utanförskap. 1 

Det är den enskilt viktigaste faktorn för barns framtida hälsa – att klara skolan. Socialstyrelsens 

sociala rapport visar t ex att ungdomar som haft låga betyg i skolan har ett kraftigare 

alkoholmissbruk vid 20 års ålder och när det gäller ”allvarlig kriminalitet” är ungdomar med 

låga betyg utsatta.2 

Andelen ungdomar med alkohol- och/ kriminell problematik i vuxen ålder3: 

 

 

                                                      
1 Elevhälsans uppdrag – främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen, Skolverket, sid. 5 
2 Social rapport, Socialstyrelsen, 2010 
3 Ibid. 
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Begreppet hälsofrämjande skolutveckling används alltmer för att beteckna att hälsoarbete i 

skolan är en del av en långsiktig skolutvecklingsprocess. Hälsofrämjande skolutveckling innebär att 

göra hälsa utan att tala om hälsa, dvs. allt det arbete i skolan som innebär att nå målen – bli 

motiverad, få lust till lärande, få bra återkoppling på sina uppgifter samt goda relationer mellan 

elever och mellan elever och lärare. Eftersom den viktigaste skyddsfaktorn för barn och ungdomar 

är att klara skolan behöver skolans hälsofrämjande arbete sättas i relation till skolans resultat. 

B. Särskilda behov inom förskolan 

Det är svårt att med säkerhet uttala sig om barn inom förskolan har särskilda behov då viss 

problematik kan härröra ur mognad och utveckling. Personalen gör likafullt bedömningen att 

det på två avdelningar finns barn med behov av stöd. Barnen klättrar utan att veta sina 

begränsningar, klöste, bet och slog varandra och kräver tillsyn av en vuxen hela tiden. 

Personalen i förskolan upplever även att många barn är överviktiga. Förskolan arbetar 

hälsofrämjande med regelbundet återkommande rörelseaktiviteter såsom 3-kamp, Vasaloppet 

och Rymdruset. Däremellan är 3-5 åringar även på Spegelsalen med planerade rörelselekar. 

Personalen har sett att en del barn inte mått så bra i de stora grupperna som finns på förskolan. 

Svårigheter med det sociala samspelet blir då mycket tydligare.  

Framtida åtgärder - förskolan 

Personalen inom förskolan anser att den bästa framtida åtgärden för att tillgodose de särskilda 

behoven på förskolan är personalförstärkning på flera avdelningar. 

C. Frånvaro 

Skolverket framhåller frånvaro som den främsta orsaken till elevers svårigheter att nå målen, före 

inlärningssvårigheter. Det finns många skilda orsaker till frånvaro, frånvaro kan snarare ses som 

ett symtom på ett underliggande problem. Men oavsett problem, ger frånvaro snabbt luckor i 

elevens lärande, som lätt får en snöbollseffekt, det vill säga leder till mer frånvaro4. 

Grundskolan 

Öbergaskolan har haft 2 elever som har högre frånvaro än 10 % av lektionstiden. I Slagnässkola 

hade 1 elev 21 % frånvaro. Kyrkholmsskolan hade under läsåret elever med hög 

frånvaro/hemmasittar-problematik. Olika åtgärder har vidtagits; för en elev har kontakten med 

skolan upprätthållits via hembesök de dagar skolan kändes övermäktig, besöken var oftast 

korta, och har visat sig viktiga för att behålla kontakten elev-skola-föräldrar. En elev på 

Kyrkholmsskolan har under del av läsåret haft assistent i hemmet med målsättning att minska 

stressnivån och öka möjligheterna för återgång till skolan. En elev har haft arbetsplatsförlagd 

praktik fyra dagar i veckan under vårterminen för att nästa läsår göra ett 10:e skolår. För de 

elever som omfattas av detta har skolan haft nätverksmöten med BUP angående delgivning 

och uppföljning av elever med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Skolan har haft 

Norrbusmöten med socialtjänsten och BUP för att samverka kring eleverna. 

                                                      
4 Särskilt stöd i grundskolan. En sammanställning av senare års forskning och utvärdering, Skolverket, Stockholm 
2011. 
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Kyrkholmsskolan har noterat att de nyanlända eleverna som bor på Pangea har en högre 

frånvaro än de nyanlända ungdomarna som bor med sin familj.  Inom grundskolan finns elever 

som har frånvaro på grund av att de skolas in i familjens renskötsel. 

Under höstterminen och vårterminens första del fördes frånvarostatistiken manuellt. Dexter 

(programvara) infördes v.7 och därför är frånvarostatistiken för 14/15 svår att redovisa. Enligt 

hälsorapporten stannar ca 13 % av elever i Arjeplog i åk 7 hemma från skolan några gånger per 

år eller oftare utan att vara sjuk. Motsvarande siffra på Gy åk1 är 35 %. 

Skolan arbetar aktivt med att bemöta alla elever välkomnande, även de som kommer sent, 

eftersom ett positivt klimat bidrar till ökad närvaro. Skolorna har som rutin att fråga efter 

elever som är frånvarande men ej sjukanmälda eller lediga. Mentor påtalar hög frånvaro för 

föräldrarna/god man/boende och diskuterar orsakerna. Detta gäller även ofta förekommande 

frånvaro med giltiga skäl. Kontakten kan ske via telefon, mail eller via ett möte där syftet är att 

komma fram till hur man ska arbeta för att minska frånvaron för eleven.  

Vid hög frånvaro görs en orosanmälan till rektor. Rektor tar upp detta i elevhälsoteamet och 

beslut tas att kalla familjen till en träff om hur närvaron i skolan ska öka. Elevhälsan ska jobba i 

team och utifrån de olika professionerna arbeta med ärendet. Ibland konsulteras skolläkare, 

hälsocentralen eller BUP. Om behov finns av hjälpmedel som underlättar. Ex. för att eleven ska 

komma i tid, ha med sig rätta grejer till lektionen och för att lättare kunna somna på kvällen, 

kan skolsköterska kontakta kommunens arbetsterapeut som finns stationerad i Arvidsjaur. 

Arbetsterapeuten gör hembesök i familjen och hon kan skriva remiss till hjälpmedelscentralen 

”Huvudsaken” i Luleå.  

Under läsåret har delar av elevhälsan varit på en utbildningsdag om ”hemmasittare”. 

Framtida åtgärder Grundskolan 

 Skolans personal arbetar med att förtydliga rutinen för uppföljning av frånvaro genom 

samtal med elev och vårdnadshavare där man tittar på frånvarostatistiken och betonar 

vikten av närvaro för kunskapsutveckling och måluppfyllelse. 

 Rektor bör, tillsammans med Skolutvecklingsgruppen (SKUG) planera in utbildningsinsatser 

för personalen kring frånvaroproblematik och hur denna kan/bör förebyggas. 

Gymnasiet 

I denna sammanställning finns inte dåvarande 3:or med eftersom uppgifterna inte var möjliga 

att få fram. Hornavanskolan har haft 19 elever med högre frånvaro än 10%  av lektionstiden, av 

dessa går 9 elever på fordonsprogrammet och 8 på Imspr (individuellt program med 

språkinriktning). Bland eleverna på Imspr beror frånvaron till stor del på att eleverna väljer att 

arbeta istället för att gå skola. Jämfört med tidigare rapport så har frånvaron ökat. 

Hornavanskolan har sk. coacher som kollar frånvaron hos eleverna för att få ett system så att 

skolan kan ha bättre koll på frånvaron. 

Framtida åtgärder Gymnasiet 

Bättre kontroll över frånvaron måste utarbetas för att få en mer fullständig redovisning. 
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D. Hälsa 

Sammanfattningsvis från skolsköterskornas hälsosamtal med elever i förskoleklass, åk 4, åk 7 

och år 1 på gymnasiet ges en bild av att de flesta elever i länet mår bra och trivs i skolan. 

Att det finns hälsoområden, trender och variationer som ser oroväckande ut går dock inte att 

ignorera. Det finns variationer som är beroende på ålder och könsmönster. Pojkar och flickor 

visar i regel relativt lika resultat i åk 4 och de största skillnaderna mellan könen ses i år 1 på 

gymnasiet.  

Viktigt att hålla i minnet när slutsatser dras utifrån resultaten på kommunnivå, är att antalet 

individer som ligger till grund för respektive kommun i många fall är lågt, i vissa fall närmare 50 

trots hopslagning med tidigare år. Det gör att ett fåtal elevers svar kan få stort genomslag för 

en viss kommun. 

Från hälsosamtalet 2014/2015 finns kanske framför allt tre gemensamma utmaningar för länet 

att ta med sig: 

 Det minskade psykiska välmåendet bland flickor i gymnasiet är en oroväckande 

utveckling som inte verkar minska, snarare tvärt om. 

 Den stora andelen elever i gymnasiet som spenderar hög tid vid TV, dator, eller mobil 

på sin fritid vilket på sikt kan ge hälsokonsekvenser. 

 Pojkarnas höga saft/läskedrickande även om en tendens till minskning kan ses detta 

läsår. 

Elevhälsan vill här jämföra Arjeplogs siffror med övriga länet på ovanstående utmaningar och 

även påvisa de siffror som sticker ut i förhållande till länet. 

Ledsna eller nedstämda de senaste tre månaderna 

Från det att eleverna gått sjuan 2011-12 till första året på gymnasiet 2014-15 har antalet 

ledsna/nedstämda elever ökat med 10 % bland flickor och 2 % bland pojkar. Det är ungefär 

samma siffror som föregående år 

Antalet elever på gymnasiet i Arjeplog som ofta eller alltid är ledsna/nedstämda har ökat med 

någon dryg procent från 11 % till knappt 13 % från förra mätningen. 

Flickornas siffror på Gy åk 1 i Arjeplog stämmer överens med länets 16 % . 

 

Arjeplog ligger på tredje högsta plats i länet med knappt 13 % på gymnasiet (båda könen) där elever ofta eller alltid 

känt sig ledsna eller nedstämda de tre sista månaderna. 
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Skärmtid    

I Norrbotten är det små skillnader mellan könen vad gäller att se ofta på Tv:n, data eller med 

mobilen. Gruppen som spenderar 5 timmar eller mer/dag har ökat från 5 % i åk 4 till 33 % i 

gymnasiet. Det betyder att en av tre gymnasieelever sitter minst 5 timmar på sin fritid dagligen 

med TV, dator eller mobil. 

Elever i Arjeplog med hög skärmtid, 5 timmar eller mer på sin fritid, är knappt 20 % av eleverna 

i åk 7, och 37 % på gymnasiet. 

Övervikt och fetma 

Mönstret är som tidigare bland könen, att andelen flickor med övervikt eller fetma är högre i 

lägre åldrar för att någon gång efter åk 4 vända och minska successivt. I åk 4, 7 och på 

gymnasiet har pojkar sedan en högre andel med övervikt och fetma. 

 
Anmärkningsvärt är att övervikt och fetma under lång tid legat högt i Arjeplog och vissa år högst i länet. Årets rapport visar att 

årskurs 1 i gymnasiet i Arjeplog toppar med 36 % i länet. 

Nöjda med sin kropp 

Arjeplogs elever i åk 7 ligger över länsgenomsnittet i att vara nöjda med sin kropp. 

I år 1 på gymnasiet ligger Arjeplog lägst med 51 %. Det minskande antalet elever som är nöjda 

med sin kropp i år 1 på gymnasiet kan höra samman med den höga siffran av övervikt och 

fetma. 

Fysiskt aktiva på sin fritid minst 3ggr/vecka 

I Arjeplog är 70 % fysiskt aktiva mer än 3 gånger/v på sin fritid i åk 7 

På Gy år 1 är 40 % fysiskt aktiva mer än 3 gånger/v. 

Fysiskt aktiva på idrotten 

I åk 4 svarar 97 % av flickorna att de alltid är aktiva på lektionerna och 95 % av pojkarna. I 

gymnasiet är 83 % av flickorna alltid aktiva på lektionerna i idrott och hälsa och 85 % av 

pojkarna. Sedan den första mätningen 2007/2008, har andelen flickor som alltid är aktiva på 

idrottslektionerna varit i stort sett oförändrad. Samtidigt har andelen aktiva pojkar ökat i alla 

åldrar, över samma tidsperiod. 

Den särskilda simundervisningstimme för nyanlända elever som infördes under ht -15 

medförde att flera nyanlända elever lärde sig simma och deras möjligheter att nå betyg i idrott 

och hälsa ökade. Bristande simkunnighet är en återkommande problematik hos de nyanlända 

och behovet behöver ses över och tillgodoses. 
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Stress 

Vid förra mätningen var:  

33 % av pojkarna i åk 7 ofta/alltid stressade över skolarbetet  

19 % av pojkarna på Gy år 1 ofta/alltid stressade över skolarbetet 

15 % av flickorna i åk 7 ofta/alltid stressade över skolarbetet  

25 % av flickorna på Gy år 1 ofta/alltid stressade över skolarbetet 

 

Vid senaste mätningen var: 

16 % av pojkarna i åk 7 ofta/alltid stressade över skolarbetet 

8 % av pojkarna på Gy år 1 ofta/alltid stressade över skolarbetet.  

0 % av flickorna i åk 7 ofta/alltid stressade över skolarbetet  

0 % av flickorna på Gy år 1 ofta/alltid stressade över skolarbetet 

 

Under läsåret 2014/2015 initierade elevhälsan ett övergripande arbete för att förebygga stress 

bland elever. Under A-dagarna inför skolstart resonerade skolans personal både i grund – och 

gymnasieskolan om ämnet stress och vilka riskfaktorer som finns och hur de kan förebyggas. 

Eleverna på högstadiet deltog i ungdomsmässan där elevhälsan hade en station om stress och 

vad eleverna själva ansåg vara stressande. Arbetet utmynnade i olika åtgärder för att hjälpa 

elever med den stress som de kände. Det har arbetats med både miljön i skolan samt 

strukturen i studiesituationen. I hälsorapporten visar det att det arbete som gjordes i skolan 

för att förebygga stress har gett resultat. Rapporten visar att antalet ofta eller alltid stressade 

elever har minskat betydligt i Arjeplog.  

Värk 

Det har under de senaste åren blivit allt fler flickor som ofta har besvärande värk i rygg, nacke 

eller axlar. På gymnasiet i Arjeplog har 1 av 4 elever besvär. Arjeplog ligger högst i länet både 

vad gäller årskurs 7 och årskurs 1 på gymnasiet (båda könen). Mer än var tionde flicka på 

gymnasiet år 1 använder värktabletter minst några ggr/v. Arjeplog utmärker sig genom att ha 

högsta användandet av värktabletter bland gymnasielever i år 1 i länet. 

Alkohol, narkotika, dopning och tobak - ANDT 

Enligt hälsorapporten framkommer att i länet i åk 7 har endast ett fåtal elever provat att röka, i 

gymnasiet är det drygt en tredjedel. ANDT undersökningen visar att 38,1 % av eleverna i 

Arjeplog har provat röka i åk nio9.  

Enligt hälsorapporten har 10 % av eleverna i år 1 på gymnasiet i Arjeplog provat röka, 13,3% 

röker någon/några ggr/mån, 6,7 % röker någon/några ggr/v och 10 % röker varje dag. 

Läsåret 2014/15 har Arjeplog den högsta andelen av alla kommuner på 6 procent elever i år 1 

på gymnasiet som i hälsosamtalet uppger att de testat narkotika. Eftersom treårsmedeltalet är 

lägre än andelen för årets elever, indikerar det på att 2014/15 är en hög siffra även jämfört 

med kommunens egna tidigare resultat. Arjeplog är tillsammans med Boden och Piteå, de 

kommuner som har högst andelar 2014/15. 
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Narkotikaanvändning bland elever i gymnasiets första år i kommunerna i Norrbottens län. 

På Kyrkholmsskolan har personalgruppen fortsatt med EIC (eleven i centrum) en gång i veckan 

för att få en samlad bild av skolsituationen. Systemet med klasskonferenser har återupptagits. 

På Kyrkholmsskolan har man även infört betygskonferenser, som ska ligga ett par veckor innan 

betygssättning.  

Organisationen för de nyanlända eleverna fungerade väl då det fanns en ansvarig SVA-lärare 

(svenska som andraspråk) på varje skola. Det är viktigt att ha en kontinuitet och fungerande 

organisation för SVA-elever i alla åldrar. 

Planeringen var att hälsorapporten tillsammans med ANDT-undersökningen skulle ligga till 

grund för planeringen av fortsatt hälsoarbete under läsåret. Eftersom hälsorapporten kommer 

i slutet av höstterminen har det inte varit möjligt att arbeta med ett läsårstema. Utifrån 

arbetsbelastning har ANDT-undersökningen inte heller blivit analyserad så att den har kunnat 

vara ett underlag i planeringen av det fortsatta arbetet. 

Studieresultaten för elever på fordonsprogrammet var lågt 2013/2014.  För att kunna möta 

deras behov av struktur och särskilda behov upparbetade elevhälsan tillsammans med 

skolpsykolog en handlingsplan. I åtgärden för att förbättra dessa elevers studieresultat ingick 

planerade handledningstillfällen för personalen. 

Framtida åtgärder 

Elevhälsan ser vikten av att uppdatera drogpolicyn då Arjeplog uppvisar höga siffror i antalet 

elever som uppger att de testat narkotika.  

Elevhälsan har fortsatt avsikt att arbeta mer hälsofrämjande utifrån analyser av 

hälsorapporten och ANDT- undersökningen.  

E. Elevhälsoteamets åtgärder 

Grundskolan 

I och med ändringen i skollagen (2010) har vi under de första åren haft en hög andel 

orosanmälningar. Det har funnits en stor osäkerhetsfaktor kring anmälningarna; när ska man 

anmäla? Ska man anmäla flera gånger? Ska man anmäla i varje ämne? Viljan av att 

dokumentera rätt för varje elev har varit klassföreståndare/mentors och elevhälsans ambition. 
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Ökningar och minskningar under läsåren kan till viss del förklaras genom in- och utflyttning av 

nyanlända elever. En annan förklaring är att de som arbetar i skolan har ökad kunskap om 

funktionsnedsättningar och fler insatser både kort- och långsiktiga görs. Elevhälsan har även 

det här läsåret haft utbildningsinsatser för personalen om anpassningar inom klassens ram och 

särskilt stöd. 

 

I Arjeplog utreds barn/elever tidigt, ibland redan i förskolan. Lärarna har ökad kunskap inom 

NPF (Neuropsykiatrisk problematik) och Läs-och skrivsvårigheter och därigenom 

uppmärksammas tecknen tidigare vilket kan förklara att det är en relativt hög andel elever i F-

åk3 som ingår i olika åtgärder. 

 

 

Elever i särskild undervisningsgrupp är något som kommer att minska då det ofta handlat om 

våra nyanlända elever, och i med de nya reglerna för nyanländas mottagande och skolgång 

kommer förberedelseklass inte att räknas som särskild undervisningsgrupp. Andra elever som 

finns inom gruppen för särskild undervisningsgrupp är elever med frånvaroproblematik 

och/eller hemmasittarproblematik. I den gruppen kan det också finnas elever som gör ett 10:e 
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skolår. Elever med anpassad studiegång är nästan uteslutande de nyanlända eleverna, samt 

någon elev som går ett 10:e skolår och redan har ett betyg i ämnet. Lärare, elev och familj har 

fått ökad insikt och förståelse för funktionsnedsättningar och att ha en funktionsnedsättning är 

mycket mera accepterat i dag än tidigare. Åtgärdsprogram upprättas vanligtvis för ett läsår och 

uppföljning sker kontinuerligt, för vissa elever utvärderas åtgärdsprogrammen oftare och nya 

upprättas, det för att eleven utvecklas och behovet av stödåtgärder förändras. Elever med 

funktionsnedsättning som har särskild anpassning i undervisning och vid prov brukar behöva 

den åtgärden genom hela skolgången. Elevhälsan har under de senaste läsåren arbetat med; 

utbildningsinsatser och handledning av personalgruppen på grund av lagändringen (skollagen 3 

kap. § 5a) där man skiljer mellan att alla elever har rätt till stöd och elever som har rätt till 

särskilt stöd. Syftet har varit att utveckla arbetsformerna i klassundervisningen för att möta 

alla elevers behov.  

Sedan förra årets kvalitetsrapport har följande åtgärder vidtagits: 

 Utbildningsinsats för skolans personal angående särskilt stöd och anpassningar inom 

klassens ram. 

Utbildningen genomfördes av kommunens specialpedagoger och syftade till att tydliggöra 

specialpedagoguppdraget och om anpassning inom klassens ram, hur man arbetar med 

struktur och förutsägbarhet.  

 Utbildningsinsats för skolans personal kring Exekutiva funktioner, lågaffektivt bemötande 

och bemötande av arga föräldrar. 

Utbildningarna genomfördes av kommunens skolpsykolog och syftade till att ge personalen 

kunskap, ett tydligt arbetssätt och gemensamt förhållningssätt och bemötande gentemot 

elever i behov av särskilt stöd.  

 Föreläsning för allmänheten ”Ingen gillar när det är kaos” 

Föreläsningen hölls av kommunens elevhälsa på Medborgarhuset i samband med länets 

Psykiatrivecka. Intresset var stort och lokalen var välfylld av vårdnadshavare och andra 

kommuninnevånare. 

Framtida åtgärder på enhetsnivå, grundskolan 

 Förstärka rutinerna kring klass- och betygskonferenser. 

 Elevhälsan planerar tillsammans med SPSM en utbildningsinsats för de pedagoger som 

inte gått Neuroraketen tidigare. 

 Specialpedagoger ska återkommande varje läsår ha repetition/fortbildning i ämnet 

dyslexi och NPF mm. 

 Önskemål har framkommit ifrån personalgruppen om fortbildning både för elever och 

personal i datoranvändande. 

Gymnasiet 

På Hornavanskolan finns ett elevhälsoteam, EHT som leds av rektor. I EHT ingår även 

specialpedagog, skolsköterska, skolkurator samt studie- och yrkesvägledare. EHT träffas 
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regelbundet varje vecka. Vid dessa möten tas orosanmälningar upp och beslut om utredningar 

och åtgärdsprogram fattas.  

Under läsåret 2014/2015 har det kommit in 27 orosanmälningar till EHT. 34 elever har under 

läsåret varit i behov av särskilt stöd på olika sätt under längre och kortare tid. 32 utredningar 

har gjorts. I 13 av dessa har åtgärdsprogram upprättats. I resterande fall har bedömningen 

gjorts att åtgärdsprogram inte ska upprättas utan stöd och hjälp ges inom ramen för den 

ordinarie undervisningen.  

24 % av de 34 eleverna har norska som modersmål. Dessa elever har ett stort behov av extra 

stöd och hjälp oavsett om åtgärdsprogram upprättats eller om hjälpen har skett inom ramen 

för den ordinarie undervisningen. 

Personalen verkar säkrare än tidigare i rutiner kring orosanmälningar till rektor, men 

fortfarande får EHT påminna om blanketten. När det gäller steget innan orosanmälan till 

mentor upplever vi att den inte används på rätt sätt. Dokumentation om insatser som är 

gjorda av mentor och ämneslärarna saknas ofta. Den borde också ligga som grund för 

eventuellt beslut om utredning och innehållet i eventuellt åtgärdsprogram. 

 

Av de 32 utredningar som gjorts har 32 stycken innehållit en pedagogisk utredning, 15 medicinsk, 

15 social och 1 psykologisk utredning. 
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Diagrammet visar fördelningen av årskurser mellan de olika utredningarna. Årskurs 1 är mest 

representerad i medicinska- och psykologiska utredningar. Årskurs 2 har flest pedagogiska- och 

sociala utredningar. I årskurs 3 är minst antal utredningar gjorda, i alla kategorier. 

Åtgärdsprogram  

Under läsåret 2014/2015 har 13 Åtgärdsprogram upprättats. I dessa 13 åtgärdsprogram har 15 

olika stödåtgärder gjorts.  Åtgärdsprogrammen innehåller följande insatser: 

- Åtgärder för elever med dyslexi: förlängd studietid, förlängd provtid, muntliga prov, 

elever som önska skriver på norska samt rätt till särskild bedömning enligt skollagen. 

- Åtgärder för elever som har svårt att nå målen: extra lektions timmar på schemat, 

stödtimmar i olika ämnen, anpassade provuppgifter, läxhjälp, stöd i svenska och tid 

med specialpedagog. 

- I några fall har reducerat gymnasieprogram tillämpats enligt gymnasieförordningen 

kap 9 § 6,7. Även praktik har funnits med som åtgärd.  

I 8 av dom 13 upprättade åtgärdsprogrammen har fortsatta stödåtgärder krävts. I 4 fall har 

eleven avbrutit sina studier. Detta av olika orsaker, exempelvis att stödåtgärderna inte räckt till 

eller i form av byte av skola. En elev med åtgärdsprogram gick ut gymnasiet med godkända 

betyg.    

Handläggningstid 

Handläggningstiden varierar stort pga. av flera orsaker. Det är inte ovanligt att flera sorters 

utredningar görs på samma elev, vilket gör att handläggningstiden blir längre. En annan orsak 

har varit svårigheter att hitta tid tillsammans med eleven. I de fall där åtgärdsprogram har 

upprättats har det tagit ytterligare tid från beslut till dess att åtgärdsprogram är klart.  

Den genomsnittliga tiden från orosanmälan till dess att utredningen är gjord är 36 dagar. I det 

fall som tagit längst tid har det dröjt 116 dagar innan utredningen blivit klar. När det gäller 

handläggningstiden för upprättande/ej upprättande av åtgärdsprogram är tiden 45 dagar. I de 

fall som tagit längst tid har det gått 207 dagar. 

Framtida åtgärder på enhetsnivå, Gymnasiet 

 Förstärka rutinerna kring klass- och betygskonferenser; ramarna för hur upplägg och 

innehåll finns utarbetade (se bilagor) men förbättringsåtgärder kvarstår ex: 

förberedelse, innehåll och mötesstruktur 

 Elevhälsan planerar tillsammans med SPSM en utbildningsinsats för de pedagoger som 

inte gått Neuroraketen. 
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 Specialpedagoger ska återkommande varje läsår ha repetition/fortbildning i ämnet 

dyslexi och NPF mm. 

 Önskemål har framkommit ifrån personalgruppen om fortbildning både för elever och 

personal datoranvändande. 

F. Avbruten utbildning 

I Skolverkets kunskapssammanställning från 2008 ser man att på nationell nivå är det vanligast 

med studieavbrott bland elever på individuella program, på yrkesprogram och bland elever 

som utgör underrepresenterat kön på en utbildning5. Forskning visar också att elever som 

avbrutit studierna genomgående upplever sin skolsituation mer negativt än de elever som 

fullföljt studierna. Svårigheter att klara studietakten ingår som en faktor och det finns brister 

när det gäller skolors tidiga, förebyggande insatser. Man efterlyser ett stöd som är proaktivt 

snarare än reaktivt. Bristande stöd är en vanlig erfarenhet hos elever som avbrutit studierna 

och i många fall har avbrottet föregåtts av frånvaro från undervisningen. Ungefär var tredje 

elev behöver antingen längre tid än tre år på sig för att fullfölja sin utbildning, eller avbryter 

gymnasiestudierna helt. 

 

Läsåret 2014/2015 fanns ca 120-140 ungdomselever på Hornavanskolan. 

Totalt 15 elever avbröt sina studier under läsåret. Av dessa var 8 elever ensamkommande 

flyktingungdomar som gick på Individuellt program. De flesta av dessa avbröt studierna pga. 

flytt till annan ort. De övriga 7 eleverna gick på något av de nationella programmen. 2 av dessa 

7 var flickor. Orsakerna till dessa 7 avhopp är studier på annan ort, skoltrötthet, fel linjeval, 

ohälsa och hemlängtan. 

Arbetet med att förebygga studieavbrott hänger nära samman med skolans förmåga att utreda 

och ge särskilt stöd till elever som är i behov av det. På Hornavanskolan har Studie- och 

yrkesvägledaren samtal med alla elever som avbryter studierna. Det dokumenteras. 

Framtida åtgärder på enhetsnivå, Gymnasiet 

Rektor bör, på samtliga nationella program, utveckla samverkan med arbetslivet 

Rektor bör utse en programansvarig för varje program för att tydliggöra programmålen och 

programmets profil både för elever och personal.  

 

                                                      
5 Studieavbrott och stödinsatser i gymnasieskolan. En kunskapssammanställning, Skolverket, 2008. 
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G. Studiehandledning på annat språk än svenska 

Studiehandledning på modersmålet regleras i 5 kap 4 § skolförordningen, 9 kap. 9 § 

gymnasieförordningen: ”En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven 

behöver det.” 

För de nyanlända eleverna vid Kyrkholmsskolan arbetar man aktivt med anpassningar inom 

klassens ram, då elevernas skolbakgrund varit väldigt olika. Kyrkholmsskolan har tillgodosett 

elevernas behov av tekniska hjälpmedel; i gruppen finns både datorer och Ipads samt 

bildkanon/projektor. Att få möjlighet till studiehandledning på modersmålet är avgörande för 

elevens kunskapsutveckling, tyvärr fortfarande något som vi inom grundskolan inte kunnat 

tillgodose.  

Arjeplogs skolor har gått ihop och köpt kommunlicens på Inläsningstjänst, under en prövotid 

på ett läsår har även tjänsten studiestöd köpts in. Skolan ser med stor tillförsikt fram emot att 

fler språk blir tillgängliga, i dagsläget är enbart somaliska användbart för Arjeplog. 

I takt med det ökande elevantalet har behovet av språkstödjare aktualiserats och i dagsläget 

pågår rekrytering av språkstödjare i Tigrinja, Somaliska och Dari. 

En samordningstjänst på 50 % tillsätts under september – 15. Samordningsuppdraget innebär 

många olika delar; bl. a kontaktperson mellan skola, flyktingboendet/hem/god man, 

integrationsenheten och Nova. Uppdraget innefattar även mottagande och placering av elever 

i klass utifrån bakgrundskunskap, ålder och socialt.  

Framtida åtgärder på enhetsnivå 

• Utarbeta en rutin för hur rektor ska säkerställa att elevens behov gällande studiehandledning 

på modersmål tillgodoses. 

• Undervisande lärare bör möjliggöra för elever med annat modersmål att vid behov kunna 

använda sitt modersmål för att nå målen.  

• Om gymnasieskolan fortsätter att ta emot elever från Norge måste skolan se över i vilka 

kurser det kan vara aktuellt med studiehandledning på modersmål. Särskilt bör kemikursen 

uppmärksammas. 

 

Förvaltningens begäran 

Utifrån ovanstående redogörelse och analys önskar skolchefen se följande utvecklingsområden 

utredda: 

 Kommunens elevhälsa får i uppgift att utreda nyanländas (boende på Pangea) frånvaro 

närmare samt, i samråd med Pangeas föreståndare, utarbeta en handlingsplan för hur 

frånvaron för dessa ungdomar ska sjunka. 

 Skolchef får i uppdrag att, i samverkan med Folkhälsorådet i Arjeplogs kommun, utarbeta 

en handlingsplan över hur man skall förbättra barn/ungdomars mående (såväl 

psykosocialt som fysiskt). 
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 Gymnasierektor får i uppdrag att utarbeta en rutin kring frånvarorapportering och 

uppföljning kring frånvaro, så att full kontroll och mer fullständig redovisning av elevernas 

närvaro/frånvaro går att sammanställa fortsättningsvis. 

 Skolchef får i uppgift att säkerställa att skolväsendets drogpolicy uppdateras.  

Svaren på ovanstående begäran skall vara skolchefen tillhanda senast den 1 september 2016. 

Arjeplog 2016-05-02 

Malin Westling, Skolchef 


