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Nätverket för barn- och elevhälsa 

Anteckningar 2022-03-11, Kl 13.00-16.00 

Plats: Lerums kommun 

Deltog 
Gunilla Cederberg, Härryda  

Filippa Norlin Wiedel, grundskola, Göteborg  

Linda Bjälkenborn, Kungälv  

Ingela Andersson, Lerum  

Emilie Torbjörnsdotter, Lerum  

Maria Fritzon Ölander, Mölndal  

Maria Amström, Partille  

Pernilla Lundmark, Stenungsund  

Anna Bondemark, Öckerö 

Theresa Björnström, GR 

 

Deltog ej 
Helena Balte, Alingsås, ordförande  

Gustav Leandersson, Ale  

Åsa Hansen Algar, Alingsås  

Cecilia Fossan, Kungsbacka  

Christina Olsson, Kungsbacka  

Leif Gardtman, Lilla Edet  

Helena Jonsson, förskola, Göteborg 

Linda Sinclair, förskola, Göteborg 

Marie Wilhelmsson, Härryda  

Anette Karlsson, Stenungsund  

Anna Orvefors, Tjörn 
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Nätverket för barn- och elevhälsa 

Anteckningar 2022-03-11, Kl 13.00-16.00 

Plats: Lerums kommun 

 
Mötet öppnades 

1. Inledning och välkomna                                                                                        

 

Ingela Andersson och Emilie Torbjörnsdotter, Lerum, öppnade mötet och hälsade 

nätverket välkomna till Lerum. Vid mötet hade flera representanter, inkl ordförande, 

förhinder på grund av möten i hemkommunen med anledning av läget i Europa och kriget 

i Ukraina.  

2. Tema 2022: lärmiljöer och systematiskt kvalitetsarbete        

 

Arbetsgruppen som bestått av Ingela Andersson och Emilie Torbjörnsdotter, Lerum, 

inledde med att ge en presentation av Plattform Lerum och kommunens organisation 

kring barn- och elevhälsa och Sektor lärande samt kort om SU-gruppen Tigeröga. 

Plattform Lerums grunduppdrag är: ”att utifrån behov och samverkan, erbjuda ungdomar 

och föräldrar med barn 0–20 år ett lättillgängligt stöd och vägledning i ett tidigt skede. 

Enheten skapar också förutsättningar för samverkan i syfte att möjliggöra rätt insats i rätt 

tid och främja barn och ungas psykiska hälsa.” Tanken var även att skapa en enhet där alla 

samverkanverksfrågor landar och att det ska vara en låg tröskel för att komma in. För att 

möjliggöra detta är socialtjänst och skola inbyggt i enheten. Emilie och Ingela beskrev 

vidare att Plattform Lerum har två ben: ett för samverkansuppdraget där samverkansteam 

koordineras och där samordning sker för SIP-stöd. Det andra benet utgörs av 

brukaruppdraget, här finns exempelvis föräldrarådgivning och föräldrautbildningar, 

föräldragrupper med BVC och uppsökande verksamhet för barn och ungdomar.  

 

Familjecentrerat arbetssätt nämns som utgångspunkt och här lyftes tex att insatserna för 

barnet utgår från familjen och där barnet och barns rättigheter är huvudfokus. Arbetet 

med att jobba med inkludering i kommunen lyftes också, att förhållningssättet ska vara 

inkluderande men att inkludering kan se olika ut.  

 

Emilie berättade även om resursskolan Lindénska skolan vars verksamhet startade 2019. 

Det är en liten skola men en egen skolenhet vilket innebär att den behöver innehålla allt 

som en stor skolenhet ska ha. Målgruppen för Lindénska är elever i Lerum som är i stort 

behov av stöd och anpassad lärmiljö. Emilie berättade även bakgrunden till 

urvalsgrunderna vid antagning. Sedan starten har man behövt arbeta fram ett bra 

arbetssätt kopplat till urval av elever till skolan. 

 

Sista delen i besöket i Lerum utgjordes av ett besök på Lindénska skolan där Emilie och 

Therese Ainebeck, kurator, och Clara Lundberg, specialpedagog, visade lärmiljön på 

skolan och i klassrummen samt vilket tänk som finns kring undervisningen och 

specialpedagogik utifrån målgruppen på skolan. Utifrån lärmiljöperspektivet är det tex 

viktigt att minska olika typer av sinnesintryck och anpassa möbleringen.  

 

Bilderna bifogas anteckningarna. 
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3. Övriga nätverksfrågor  

 

- Innehåll vid kommande möte/tema: Resursfördelning och tillgängliga lärmiljöer utifrån 

arbete i Göteborg (förskola) förläggs till något av höstens möten vilket innebär att 

nätverket behöver komma med förslag till innehåll vid mötet den 13 maj. Föreslogs att 

Härryda presenterar sitt arbete med twice exceptional. 

Nätverket valde att utse Gunilla Cederberg, Härryda, och Maria Fritzon Ölander, Mölndal 

till arbetsgrupp för kommande möte. 

=> Nätverket ombeds att inkomma med fler nätverkspunkter till mötet. 

 

- Höstens mötestider för nätverket: 23 september, 25 november (förmiddagar kl. 08.30-

12.00). 

=> Kalenderinbjudningar utsänds 

 

- Nätverket enades om att hålla varandra uppdaterade kring erfarenhetsutbyte när det 

gäller situationen i Europa och kriget i Ukraina.  

 

Mötet avslutades 

 

Avslutningsvis tackades Ingela och Emilie för att nätverket fick besöka Lerum.     

                                  

                      

 

 

 

 

 

 


