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Elevresurser
Syftet med Elevresurser ur ett elevperspektiv
I min kontakt med elevresurserna och elevhälsan på
Falkenbergs gymnasieskola får jag som elev det stöd som
jag behöver, utifrån mina individuella behov; pedagogiskt,
medicinskt och psykosocialt.
Samtidigt ges jag möjlighet att ta ansvar för mina egna
studier, genom att jag blir erbjuden verktyg och strategier
för att nå mina mål.

Uppdraget är att arbeta hälsofrämjande och att vara en del av
skolans elevhälsa och bidra med medicinsk kompetens.
Stödet ges av
Anna-Lena Ekman
Ingrid Sjösten
Kristina Andersson

BF, EK, HA, HU, SA, VO
BA, EE, FT, IN, RL, TE, IA, HVO
IM, ES, NA

Arbetsområden
Utföra hälsosamtal
Medicinsk rådgivning
Livstilsrådgivning
Kroppsutveckling/relationer
Bevilja anpassad idrott
Arbetsmiljöfrågor
Utföra enklare sjukvårdsinsater
Krisstöd
Samverka med interna och externa samarbetspartner
Har stark sekretess kring alla journalförda uppgifter.
Undantag: Anmälningsskyldigheten till Socialtjänsten

Konsulteras vid behov

Skolkuratorerna verkar för att ur ett psykosocialt perspektiv uppmärksamma
och arbeta proﬀesionellt med de elever vars situation och svårigheter utgör
hinder för deras inlärning.
Genom det professionella samtalet arbetar kuratorerna för att skapa en
god hälsa hos eleverna och en bra miljö för lärande och utveckling.
Stödet ges av
Charlotte Bengtsson
BF, EK, HA, HU, SA, VO
Catharina Paulsson
BA, EE, FT, IN, RL, TE
Jeanette Rydberg
IA, HVO
Hilde Thomassen (Linda Jacobsson tj-ledig ) ES, IM, NA
Arbetsområden
Jobbar ur psykosocialt perspektiv
För professionella samtal i individuella elevkontakter
Ger stöd och konsultation: t.ex. möten elev, vårdnadshavare, skola
Samordnar skola, andra myndigheter och verksamheter
Finns på Rodret

Specialpedagogen har en samordnande roll i skolans arbete
med att underlätta för elever i behov av särskilt stöd.
Stödet ges av
Ljubica Simic
Jenny Unosson
Susanne Nilsson

BA, EK, FT, HA, RL
BF, EE, HU, IN, SA, TE, VO
ES, NA, IM

Arbetsområden
Stöd under elevärendeprocessen:
• Deltar i pedagogiska utredningar
• Gör klassrumsobservationer
• SUS: ”Stödja. Utveckla. Störa” - Handledning riktat till lärare
Handleder personal, elever och föräldrar
Samordnar skola, andra myndigheter och verksamheter
Pedagogiskt utvecklingsarbete - organisation, grupp och individ
Kontaktpersoner till Skoldatateket och Inläsningstjänst.

Studie- och yrkesvägledarna erbjuder vägledning kring studiesituation och framtida val.
Stödet ges av
Kim Falkenström
Annika Lagnéus
Anna-Lena Apelgren
Veronica Linde
Jessica Ivarsson
Maria Bergsten
Ulrika Järlestrand

ES, HA, HU, SA, VO
BA, NA
EE, IN, TE
EK
BF, FT, RL
IM
IM, HVO, IA

Pia Fredstedt
Camilla Närvall
Kristina Johansson
Linda Bengtsson

Arbetsområden
Vägledning och information kring:
• val av inriktning, programfördjupning och individuella val
• byte av program och kurser
• eftergymnasiala studier, nationellt och internationellt
• framtida yrkesval

KC
KC
KC
IM

H

Praktiksamordnaren hjälper och handleder elever som behöver
kombinera sin skolgång med praktik.
Stödet ges av
Susanne Thaler

IM, nationella program vid behov

Arbetsområden
Intresse- och kunskapskartläggning hos eleven
Matcha elevens kartläggning med lämplig praktikplats
Introduktion, stöd och handledning till elever som gör praktik
Samverka med praktikplatser och praktikhandledare
Utvärdering och uppföljning av praktikperioden
Samverkar vid behov med

Elevvärdarna har som uppgift att ﬁnnas till hands som vuxna på
skolan och att tillsammans med eleverna skapa en trivsam skolmiljö.
Stödet ges av
Helene Johansson
Abbe Erkonukseven
Arbetsområden
Ansvarar för uppehållsytor
Samordnar trivselaktiviteter
Inloggning och lösen för Skola24 och falkenberg.se
Arbetar med elevinﬂytande
Administrerar omprov
Ansvarar för planeringen av skolfotografering

Värdegrundspedagog
Värdegrundspedagogen möter klasser på hela skolan för att ur ett
socialt perspektiv låta eleverna lära känna varandra med sina olikheter
och likheter, för att främja goda möten och en ﬁn studietid
tillsammans.
Stödet ges av
Helena Nord
Arbetsområden
Att genom gruppdynamiska övningar främja en gemensam värdegrund
som bygger på social glädje och trygghet, demokratisk gemenskap och
delaktighet.
Arbetet sker i huvudsak i klass, med deltagande lärare, i skolans
dramasal.
Professionella samtal förs med individuella elever och lärare, vid behov,
för att ge stöd och konsultation gällande gruppfrågor.

Stödverksamhet som i första hand vänder sig till elever med
NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).
Stödet ges utifrån elevärendeprocessen.
Syftet är att träna eleven att ta ansvar för sina studier, genom att
erbjuda verktyg och strategier för att nå sina mål.
Stödet ges av
Susanna Jageteg Stenslund Susanne Nilsson
Malin Jageteg
Ljubica Simic
Carina Selander
Jenny Unosson
Niklas Axborn

ES, NA, IM
BA, EK, FT, HA, RL
BF, EE, HU, IN, SA, TE, VO
Skolövergripande

Arbetsområden
Struktur
Planering
Skolarbete
Ledsagning

Stöd på lektioner och vid möte

Strategier
Påminnelser
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Stödverksamhet som vänder sig till elever med
NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).
Stödet ges utifrån elevärendeprocessen.
Syftet är att ge eleven möjlighet till studier i anpassad miljö utifrån individuella
behov. Speciallärare/specialpedagog bidrar med stöd och länk till ordinarie
undervisande lärare.
Stödet ges av
Susanna Jageteg Stenslund
Malin Jageteg
Carina Selander
Niklas Axborn
Arbetsområden
Struktur
Planering
Skolarbete
Ledsagning

Speciallärare/specialpedagog
Helena Unger
Annette Johansson

Strategier
Påminnelser

Stöd på lektioner och vid möte

På Falkenbergs gymnasieskola ges alla elever möjlighet att få
studiestöd i arbetet med uppgifter från ordinarie undervisning.
Eleverna kan komma spontant till Studieverkstaden.
Stödet ges av
Katarina Fogelberg
Annica Ejdestig Bengtsson
Helene Klefvenlund
Håkan Andersson

Tider för studiestöd
Måndag - Fredag

Arbetsområden
Individuellt utformat stöd kring elevens uppgifter
Studieteknik
Motivera och medvetandegöra eleven i relation till skolarbetet
Stöd till eleven att utforma strategier för att nå målen
Stöd utöver ordinarie lektionstid

kl 8 - 16

Elevresurser
Konsulteras vid behov i hälsofrågor
Hälsofrämjande arbete - t.ex. hälsosamtal, rådgivning
Konsulteras vid behov via Rodret
Psykosocialt stöd - t.ex. professionella samtalet
Samordnande roll - t.ex. elevärendeprocessen och pedagogiskt utvecklingsarb.
Vägledning och information kring studie- och yrkesval
Samverka med praktikplatser och stötta elever som gör praktik
Arbetar för och tillsammans med eleverna för en god skolmiljö
Stöd främst för elever med NPF
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Stöd främst för elever med NPF
Stödtid på schema för gymnasiegemensamma ämnen

Värdegrundspedagog

Möter klasser på hela skolan för att låta eleverna lära känna varandra
med sina olikheter och likheter

