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ELEVHÄLSAN

Specialpedagog

Skolsköterska

Skolpsykolog

Kurator

Rektor

SYV

Speciallärare



Elevhälsans uppgift är att stötta DIG 
på din väg till student, yrkesliv eller 
fortsatta studier 

• Varje enhet har sin egen elevhälsa där alla olika 
professioner är representerade.

• Vårt uppdrag är att främst arbeta främjande och 
förebyggande. Dvs att vi ska försöka undanröja 
eventuella hinder innan de blir stora problem. 

• Vi arbetar på alla nivåer.  Individnivå, gruppnivå och    
organisationsnivå 



Skolkurator
Vårt främsta uppdrag är att:

• Arbeta främjande och förebyggande på både individ-
och gruppnivå. 
Exempelvis genom att vara ute i klass och prata om olika 
teman såsom droger, stress m.m.

• Erbjuda enskilda samtal för elever i behov av stöd

• Vara delaktig i skolans arbete med att motverka 
diskriminering och kränkande behandling



Ann-Catrine 
Richardsson
ann-catrine.richardsson@stenungsund.se

Enhet 2 och 4 
Barn- och fritid
Vård- och omsorg 
Fordonsprogrammet 
Samhällsprogrammet
Estetiska programmet
Industriprogrammet

Clara Lunde
clara.lunde@stenungsund.se

Enhet 1 och 5
Bygg- och anläggning 
Lärling
El-programmet
IM

Emelie Wångblad
emelie.wangblad@stenungsund.se

Enhet 3 och 4 
Naturprogrammet
Ekonomiprogrammet 
Handelsprogrammet
Teknikprogrammet
Gymnasieingenjör-T4

mailto:Ann-catrine.richardsson@stenungsund.se
mailto:clara.lunde@stenungsund.se
mailto:emelie.wangblad@stenungsund.se


Studie-och yrkesvägledare

Vi träffar eleverna under alla tre år på gymnasiet:

• Klassinformation inför val på gymnasiet.
• Vägledningssamtal enskilt och i grupp inför val 

av yrke och studier efter gymnasiet.
• Individuell planering för elev i samarbete med 

elevhälsoteamet.



Eleonor Myhre
eleonor.myhre@stenungsund.se

Enhet 1 och 2
Bygg- och anläggning Lärling
El-programmet
Barn- och fritid
Vård- och omsorg 
Fordonsprogrammet 
Samhällsprogrammet
Estetiska programmet

Elisabeth Andersson
elisabeth.andersson@stenungsund.se

Enhet 4
Industriprogrammet 
Teknikprogrammet 
Gymnasieingenjör- T4

Carina Pedersen 
carina.pedersen@stenungsund.se

Enhet 3
Naturprogrammet
Ekonomiprogrammet 
Handelsprogrammet

Lisa Carlström
lisa.carlström@stenungsund.se

Enhet 5
IM 
Gymnasiesärskolan

mailto:eleonor.myhre@stenungsund.se
mailto:Elisabeth.andersson@stenungsund.se
mailto:carina.pedersen@stenungsund.se
mailto:jeanette.carlsson@stenungsund.se


Specialpedagoger

• Vårt uppdrag är att stötta dig som av någon 
anledning tycker att skolan är svår. Det kan gälla 
motivation, koncentration, läs- och skrivsvårigheter 
eller något annat som rör inlärning. 

• Vi träffar elever enskilt, är med ute i klass, stöttar 
lärare och rektor. Vi är ofta med på möten där vi 
tillsammans med elev och vårdnadshavare planerar 
din skolgång på bästa sätt. 



Specialpedagoger 

Jeanette Carlsson
jeanette.carlsson@stenungsund.se

Enhet 5
IM

Elisabet Gunnarsson
elisabet.gunnarsson@stenungsund.se

Enhet 1
Bygg- och anläggning 
Lärling
El-programmet

Therese Westbye
therese.westbye@stenungsund.se

Enhet 2
Barn- och fritid
Vård- och omsorg 
Fordonsprogrammet 
Samhällsprogrammet
Estetiska programmet

Linda Fjellman 
linda.fjellman@stenungsund.se

Enhet 3
Naturprogrammet
Ekonomiprogrammet 
Handelsprogrammet

Susanne Roos
susanne.roos@stenungsund.se

Enhet 4
Industriprogrammet 
Teknikprogrammet 
Gymnasieingenjör- T4

mailto:jeanette.carlsson@stenungsund.se
mailto:elisabet.gunnarsson@stenungsund.se
mailto:therese.westbye@stenungsund.se
mailto:linda.fjellman@stenungsund.se
mailto:ulrica.roos-lundgren@stenungsund.se


Skolsköterskor

• Samtliga elever i åk 1 erbjuds ett individuellt hälsosamtal med 
skolsköterskan.

• Vi utför hälsokontroller exempelvis gällande rygg och tillväxt.

• Vi erbjuder vaccinationer enligt nationellt program för de 
elever som inte är fullt vaccinerade.

• Vi har öppen mottagning och utför enklare sjukvårdsinsatser. 



Helena Jansson 
helena.jansson@stenungsund.se

Enhet 1 
Bygg- och anläggning
Lärling
El-programmet

Enhet 3
Naturprogrammet
Ekonomiprogrammet 
Handelsprogrammet

Birgitta Iström
birgitta.istrom@stenungsund.se

Enhet 2
Barn- och fritid
Vård- och omsorg 
Fordonsprogrammet 
Samhällsprogrammet
Estetiska programmet

Ulrica Roos Lundgren
ulrica.roos-lundgren@stenungsund.se

Enhet 4
Industriprogrammet 
Teknikprogrammet 
Gymnasieingenjör- T4

Karin Hylander 
karin.hylander@stenungsund.se

Enhet 5
IM-programmet 
Gymnasiesärskolan 
Välkomsten

mailto:helena.jansson@stenungsund.se
mailto:birgitta.istrom@stenungsund.se
mailto:ulrica.roos-lundgren@stenungsund.se
mailto:karin.hylander@stenungsund.se


Speciallärare i Matematik

Ann Ulrén 
Svensson 
Enhet 1 och 2

Åsa Hildesson
Nisén
Enhet 3 och 4

Camilla Niklasson 
C18



Speciallärarnas 
fokus:
Elever som behöver extra stöd i 
matematik under en kortare 
eller längre period.

Stödinsatser i samråd med 
undervisande lärare, mentor och 
Elevhälsoteam

Stödet ges på olika sätt utifrån 
behov.

Exempel på stödinsatser:

• Dubbla lärare i klass

• Arbeta i mindre grupp

• Enskild undervisning



C18 – särskilt stöd
C18 är en stödfunktion för dig som behöver särskilt stöd 
med struktur, tolkning av uppgifter, planering och 
genomförande av studier. Någonstans att vara på 
rasterna eller kanske sällskap till matsalen.

Som elev i C18
o Går du i din klass och har en mentor

o Går du på dina lektioner med klassen i möjligaste mån



I C18 kan du få hjälp 
med
• att planera och anpassa dina uppgifter

• att planera grupparbeten, temadagar, friluftsdagar och 
klassutflykter

• att förbereda och genomföra prov och redovisningar

• att studera på studiepass som läggs in i ditt schema

• att anpassa studietakten t.ex. genom att läsa gymnasiet på fyra år

• att få en plats för vila och social gemenskap



Vem har rätt till C18?
Till C18 kommer man via rektorsbeslut och ett 
åtgärdsprogram (ÅP). Ta kontakt med din 
specialpedagog om du tror att du har behov av C18.



Adej Hayek Karin Eneling Zion Ivarsson Camilla Niklasson

socialpedagog speciallärare, sv/eng fritidspedagog speciallärare matte

Vi som jobbar i C18



Kontakta oss gärna om du har frågor! 


