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Samverkan mellan skolan och VISIT
Skolans uppdrag






Främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och
värden
Samarbete med hemmen i syfte att främja elevers allsidiga personliga utveckling
Visa omsorg om individen, omtanke och generositet
Vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling
Förbereda eleverna för att leva och verka i samhället

Skolans arbete med elever handlar mycket om det pedagogiska arbetet men det
handlar även om elevers sociala förmågor och elevers hälsa. Elevhälsan ska omfatta
medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsans
roll ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande, vilket innebär att elevhälsan
ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevers lärande, utveckling och hälsa.
VISIT:s uppdrag
VISIT är en mottagning för barn, ungdomar, deras familjer och unga vuxna, 0-25
år. Mottagningen vänder sig till boende och studerande i Hagfors kommun. VISIT:s uppgift är att skapa en effektiv och välfungerande Första linje, råd, stöd och
behandling för barn, unga och familjer utifrån samverkan mellan allmänmedicin,
psykiatrin, skolan och socialtjänsten.
Detta innebär att:
 individuell bedömning, råd, stöd och behandling samt uppföljning av lätt till
medelsvår psykisk ohälsa
 konsultation till personal inom förskola och skola kring lätt till medelsvår
psykisk ohälsa
 erbjuda föräldrastöd
 erbjuda föreläsningar/seminarier kring psykisk hälsa och välbefinnande hos barn
och unga
På VISIT arbetar psykolog, socionom, specialpedagog och administratör.
Typ av ärenden till VISIT








Relationsproblem
Normbrytande beteende
Ångest/oro
Nedstämdhet/depression
Krisproblematik
Riskbruk
Koncentrationssvårigheter
1

Sekretess vid samverkan mellan VISIT och skolan.
Samverkan mellan VISIT och skolan bygger på att det finns samtycke. Samtycke
ska inhämtas från vårdnadshavare eller myndig elev. Samtycke innebär att det blir
möjligt att lämna uppgifter mellan verksamheterna.
När samtycke inte finns gäller sekretess mellan verksamheterna.
Rutin för samverkan mellan skolan och VISIT











Hänvisning till VISIT ska göras av EHT eller elevhälsans olika professioner.
Hänvisning ska alltid ske skriftligt och samtycke ska alltid inhämtas från elevens
vårdnadshavare eller myndig elev.
Vid icke skolrelaterade problem kan skolans övriga personal rekommendera
elev/vårdnadshavare att ta kontakt med VISIT.
Vid kontakt med en elev/familj ska det kartläggas vilka andra verksamheter som
eleven/familjen har kontakt med.
I ärenden som har en etablerad kontakt med EHT gör VISIT en första bedömning
om en kontakt med VISIT är lämpligt ur ett behandlingsperspektiv. Detta sker då
i samråd med EHT utifrån samtycke.
Vid nya ärenden på VISIT där samverkan med skolan behövs ska VISIT alltid ta
kontakt med rektor för planering.
Om VISIT i sin kartläggning har behov av skolans tidigare kartläggningar/utredningar ska samtycke inhämtas från vårdnadshavarna/myndig elev. VISIT
kontaktar rektor för begäran om inhämtade av aktuella handlingar.
Om eleven/familjen har kontakt med både VISIT, EHT och/eller annan verksamhet rekommenderas att en samordnad individuell plan upprättas. Av planen ska
framgå vilket stöd/insatser som respektive verksamhet ansvarar för samt hur samverkan mellan eleven/vårdnadshavare och verksamheterna ska ske. Både EHT
och VISIT ansvarar för att kontakt tas för utformande av planen.
I pågående ärenden mellan skolan och VISIT görs kontinuerlig avstämning, återkoppling och planering mellan verksamheterna.
VISIT informerar skolan när gemensamma ärenden avslutas.

Mötesforum







VISIT och EHT träffas tre gånger per termin för avstämning i gemensamma
ärenden, generella frågor och verksamhetsutveckling. Ärenden går även att
konsulteras anonymt.
En vecka innan planerat möte ska VISIT anmäla nya ärenden som ska diskuteras
till respektive rektor.
Syftet med mötena är att ta fram en gemensam målsättning och strategi där det
blir tydligt vad respektive verksamhet ansvarar för.
VISIT och skolan konsulterar varandra vid behov. Konsultationen sker avidentifierad om samtycke saknas.
Möten i enskilda ärenden hålls vid behov.
Möten för upprättande av samordnad individuell plan hålls vid behov.
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