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Nätverket för barn- och elevhälsa 

Anteckningar, 2023-03-10, Kl. 08.30-12.00 

Plats: GR, lokal Fyran 

 

Dagordning 
 

Mötet öppnades 

1. Välkomna samt presentation av nätverket och nya deltagare          

Theresa Björnström, sekreterare för nätverket, öppnade nätverket och hälsade alla 

välkomna. Informerades om att nätverket är utan utbildningschef som ordförande för 

tillfället. Detta innebär att den arbetsgrupp som utses inför varje möte agerar 

mötesordförande tills ny utbildningschef är på plats som ordförande. Gustav 

Leandersson och Kristin Bergman har tillsammans med sekreteraren förberett 

dagens möte. Presentatonsrunda genomfördes.  

2. Tema: elevhälsa och systematiskt kvalitetsarbete                              

Gustav gav en introduktion till dagens fokus, nätverket har som övergripande tema 

att arbeta med elevhälsa och systematiskt kvalitetsarbete och vid detta tillfälle är det 

mätbar och upplevd kvalitet i fokus.  

 

Pass 1                               

Charlotta Sundin Andersson, processledare VGR, berättade om arbetet med 

regiongemensam elevhälsodatabas. Sist VGR besökte nätverket var 2021, sedan dess 

är projektfasen klar och elevhälsodatabasen är nu en verksamhet. Bakgrunden är att 

det tidigare saknats möjlighet att sammanställa data från elevhälsan gällande barn 

och unga (6-18 år) boende i Västra Götaland samt att hälsoinformation samlas in 

lokalt på olika sätt i samband med elevhälsans elevhälsosamtal i samtliga de 49 

kommuner samt 100 friskolor (1210 skolor totalt) utan möjlighet till jämförelse. 2013 

tog Göteborg stad (Center för Skolutveckling) initiativ till samverkan om en 

regiongemensam elevhälsoenkät och databas.  

 

Elevhälsoenkäterna tar bland annat upp skolmiljö, självupplevd fysisk och psykisk 

hälsa, sömn och mat samt kroppsuppfattning och känslor, totalt ca 40 indikatorer 

gällande barns hälsa och livsvillkor.  

 

Kommenterades kring det pågående arbetet i grundskoleförvaltningen i Göteborg 

med den regionala elevhälsodatabasen. 

 

Bilderna bifogas anteckningarna. 

 

Pass 2                                                

Kristin Bergman gav en introduktion till det gemensamma arbetspasset som syftar till 

att uppmuntra till dialog och reflektioner utifrån vilka olika indikatorer som kan 

användas i det systematiska kvalitetsarbetet kopplat till struktur, process och resultat 
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med det övergripande målet hälsofrämjande och förebyggande arbete. 

 

Bilderna bifogas anteckningarna.  

 

Pass 3                           

Uppsamling och reflektion i storgrupp och medskick inför nästa möte och kommande 

temapunkt                     

Vid uppsamling från gruppdiskussionerna lyftes bland annat att detta är en hög grad 

av komplexitet och att barn- och elevhälsa tenderar att bli ett eget stuprör. Lyftes 

även frågan om vi gör rätt saker och hur vi ser det. Betonades betydelsen av 

samverkan med hela skolan på ett tidigt stadie.  

 

Till nästa nätverksmöte lyftes önskemål om ett praktiskt exempel kring systematiskt 

kvalitetsarbete (Partille visar sitt arbete) samt även att nätverket bjuder in någon 

myndighet, tex SPSM, utifrån den nya lagstiftningen. Lisa Birgersson, Caroline Ask 

och Anna Bondemark utses till arbetsgrupp inför nästa möte. Theresa Björnström är 

sammankallande. 

 

3. Information om kommande utlysning för ULF-projekt             

Malin Johansson, GR, gav en bakgrund till ULF-forskning (Utbildning, Lärande, 

Forskning). I ULF-forskning samverkar akademi och skolverksamhet för att utveckla 

förskolans och skolans vetenskapliga grund, samt att gynna barn och elevers 

lärande. Sedan 2010 ska verksamheten i förskola och skola vila på vetenskaplig 

grund och beprövad verksamhet och ULF-projekt är den del i detta. 

Göteborgsregionens ULF-avtal innebär en överenskommelse om samverkan kring 

praktiknära forskning mellan Göteborgs universitet och skolhuvudmän i 

Göteborgsregionen från förskola till vux. 

 

Nu är det en ny utlysning på gång. Denna innebär att ett första förslag på projektidé 

lämnas in den 8/8 innehållande: 

- kortfattad beskrivning av projektidén (max 2 A4-sidor), 

- beskrivning hur projektet bidrar till ökad kunskap och användbarhet inom förskola 

och skola, 

- beskrivning av hur undersökningen planerar att läggas upp följas upp.  

En infoträff kommer att hållas den 10 maj.   

 

Malin uppmuntrade nätverket att ta hem frågan och fundera på vilka områden som 

berör barn- och elevhälsa som skulle behöva beforskas vidare.  

 

Bilderna bifogas anteckningarna.  

 



   

 

  3 (4) 

Nätverket för barn- och elevhälsa 

Anteckningar, 2023-03-10, Kl. 08.30-12.00 

Plats: GR, lokal Fyran 

 

4. Uppföljning från arbetsgruppen kopplat till En väg in                                                       

Frågan aktualiserades vid det föregående nätverksmötet, sedan dess har 

Utbildningschefsnätverket tillsatt en arbetsgrupp som representerar GR-

kommunerna i dialogen kring En väg in: Lisa Birgersson, Partille; Gustav 

Leandersson, Ale; samt Emilie Torbjörnsdotter, Alingsås. Arbetsgruppen gav en 

lägesbeskrivning av frågan och det möte som ägde rum den 23 januari. 

Arbetsgruppen informerade bland annat att synpunkter framförts kring 

remisskriterierna och att man uppmärksammat flera frågetecken utifrån ett 

skolperspektiv när det gäller flödena av ärenden till En väg in. Några av frågorna 

kommer att processas vidare vid en kommande ”skav-workshop”. 

 

Arbetsgruppen fortsätter att representera GR:s medlemskommuner i dialogen med 

En väg in och återrapporterar löpande till nätverket. Vid behov lyfts frågan även till 

Utbildningschefsnätverket.  

 

Bilderna bifogas anteckningarna.  

 

5. Läget kring Framtidens vårdinformationsmiljö, elevhälsa                 

Kommenterades status i kommunerna.  

 

6. Höstens mötestider                             

Förslag till höstens mötestider utifrån från förra höstens tillfällen:  22/9 samt 24/11 

(förmiddagar). Theresa Björnström skickar kalenderinbjudningar till nätverkets 

representanter.    

                             

7. Mötet avslutas                              

Arbetsgruppen tackade alla för en givande förmiddag och avslutade mötet. Nästa 

nätverksmöte äger rum på förmiddagen den 12 maj. 

 

 

 

                      

 

 

 
  



   

 

  4 (4) 

Nätverket för barn- och elevhälsa 

Anteckningar, 2023-03-10, Kl. 08.30-12.00 

Plats: GR, lokal Fyran 

 

Deltog 
Gustav Leandersson, Ale  

Emilie Torbjörnsdotter, Alingsås 

Martin Freijinger, Härryda (första gången på nätverket) enhetschef 

Helena Jonsson, förskola, Göteborg 

Linda Sinclair, förskola, Göteborg 

Filippa Norlin Wiedel, grundskola, Göteborg  

Susanne Lyckevall, Kungsbacka (första gången på nätverket) Utvecklingsledare 

Caroline Ask, Lerum (första gången på nätverket) 

Kristin Bergman, Mölndal 

Lisa Birgersson, Partille 

Pernilla Lundmark, Stenungsund  

Anna Orvefors, Tjörn  

Anna Bondemark, Öckerö 

 

Deltog ej 

Hanna Ranner, Härryda 

Cecilia Fossan, Kungsbacka  

Linda Bjälkenborn, Kungälv  

Vakant, Lilla Edet  

Sofie Elmrud, Lerum  

Maria Amström, Partille  

Anette Karlsson, Stenungsund  

 

 

 

 

 

 

 


