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MOTION

Den ojämlika elevhälsan

Skolinspektionen genomförde en kvalitetsgranskning av Elevhälsan i 25 skolor i årskurserna 6-9
under perioden september 2014 till januari 2015 och resultatet fmns sammanställt i rapporten
2015:05 "Elevhälsa- elevers behov och skolans insatser. Granskningen är en detaljerad och
systematisk undersökning av kvalite inom ett avgränsat område utifrån fastställda nationella mål
och riktlinjer. Utgångspunkten för dessa är alla barns och elevers lika rätt till en god utbildning i
en trygg miljö.

Syftet med rapporten är beskriva fungerande inslag och visa på farmgångsfaktorer och ska ge ett
utvecklingsstöd till de skolor som inte har granskats.

Hälsa och lärande förutsätter varandra. Större möjligheter att lyckas i skolarbetet hänger ihop
med elevens upplevda hälsa och välbefmnande. Granskningen visar sammantaget att Elevhälsan i
de granskade skolorna inte arbetar på ett sätt som fullt ut stödjer elevernas möjligheter till god
psykisk hälsa eller förebyggande av psykisk ohälsa.

Av de 3 000 elever som svarat på elevenkäten uppger många att de under en period under senaste
året mått dåligt eller varit oroliga på grund av otrygghet, stress och nedstämdhet.

Det skiljer sig stort, både mellan skolor, yrkesgrupper, omfattning, om de befinner sig i skolan
lokaler och är där samtidigt. Hur kommunerna och fristående skolor prioriterar resurserna
varierar kraftigt, vilket medför stor ojärnlikhet i hur väl elevernas behov kan tillgodoses. Den tid
skolläkare och skolsköterska har per elev kan skifta avsevärt från kommun till kommun och
psykologen är den yrkesgrupp som hr nairist schemalagd tid. I hälften av skolorna anlitas
psykolog "vid behov".

Det ska inte hänga på vilken kommun ett barn eller ungdom bor i eller i vilken skola eleven går,
om han eller hon ska få chansen att få stöd och hjälp i rätt tid. Därför skulle det förmodligen vara
en fördel om alla led låg hos samma huvudman. Aven fortsättningsvis skulle elevhälsans arbete
fysiskt vara lokaliserat i skolan, för bibehållen hög tillgänglighet och samverkan med pedagoger
och övrig skolpersonal.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås landstingsfullmäktige

att Landstinget Sörmland beslutar att i samverkan med länets kommuner initiera ett
arbete för en sammanhållen och jämlik eleyhälsa i länet

Nyköping den 10 februari 2017
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