
 

 

MOBILT TEAM 
- Central barn- och elevhälsa 

 

 

 

Mobilt team finns som kompletterande stöd i grundskolans 
verksamheter. Med en bredd av kompetenser inom det 
specialpedagogiska och socialpedagogiska fältet vill vi 

bidra med personal- och elevstödjande funktioner hos er.  
I gemensamt arbete tillsammans med er klarlägger vi 

behoven och vilka insatser (t.ex. handledning, 
utbildningsinsatser, kartläggningar, elevstödjande insatser 

etc.) som är aktuella i den specifika frågeställningen. Vi 
arbetar flexibelt för att bygga en grund för fortsatt arbete 

ute på skolorna. 



 

Mobilt team och skolan i samverkan

 

Förfrågan

• Rektor eller representant
från EHT tar kontakt med
medarbetare i mobilt team.

• Förfrågan lyfts i mobilt teams
teammöte och återkoppling 
sker skyndsamt för bokning av tid på skolan.

Planering
Uppdragsbeskrivning

• Två medarbetare från mobilt team möter berörd skolpersonal för att 
gemensamt kartlägga tidigare genomförda insatser samt hjälpbehov.

• En gemensamt överenskommen uppdragsbeskrivning formuleras kring 
vilka insatser som är aktuella, tidsram samt syftesbeskrivning

Insats

• Insatser genomförs enligt överenskommen plan av mobilt team, 
skolpersonal samt eventuella andra aktörer.

Analys/Utvärdering

• Insatserna analyseras (beroende på insats) och utvärderas gemensamt 
innan insatserna avslutas.

Fortsatt arbete i 
skolan

• Skolpersonalen fortsätter arbetet på skolan.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur gör vi för att nå våra mål? 
I grunden håller vi ett relationellt förhållningssätt där vi tror på att det 

gemensamma goda mötet är det som skapar förutsättningar för ett 
gott samarbete. Med förståelse för att hjälpbehovet ofta är stort när 

insatser från mobilt team är behövliga arbetar vi efter en så hög 
tillgänglighet och flexibilitet som möjligt. 

Vi vill tillsammans med er lägga ett första fokus på att kartlägga den 
nuvarande situationen och de insatser och åtgärder som redan är 

genomförda för att kunna ge er rätt insatser utifrån era och elevens 
behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målsättning för 
mobilt team 

 Att insatserna möter skolans 
behov. 

 Att insatserna upprättas 
skyndsamt. 

 Att mobilt team har en hög 
tillgänglighet för skolorna. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fredrik Norén 
Lärare åk 1-7 
Specialpedagog 
Handledarutbildad 
Mångårig erfarenhet av arbete med 
barn med autism. 
Mångårig erfarenhet av arbete i 
särskild undervisningsgrupp. 
Stor erfarenhet av möten med elever i 
psykosociala svårigheter. 

Fredrik.norén@vastervik.se 
0490-254548 

 

Lars Gosch 
Mellanstadielärare 
Specialpedagog 
Certifierad handledare 
Lekarbetespedagog 
Mångårig erfarenhet av arbete inom 
grundskola och särskilda 
undervisningsgrupper. 
Stor erfarenhet av möten med elever i 
psykosociala svårigheter 

Lars.gosch@vastervik.se 
0490-254547 

 
Lena Pettersson 
Fritidsledare  
Diplomerad coach 
Mångårig erfarenhet från grundskola 
och särskilda undervisningsgrupper. 
Stor erfarenhet av möten med elever i 
psykosociala svårigheter. 

 

Lena.I.Pettersson@vastervik.se 
0490-254542 

 

 
Cathrine Grönkvist 
Socialpedagog 
Handledarutbildad 
Utbildning i mentaliseringsbaserad 
terapi 
Flerårig erfarenhet av arbete i särskilda 
undervisningsgrupper samt samordning 
och vägledning inom arbete med 
familjehemsplacerade barn/ungdomar. 
Stor erfarenhet av möten med barn i 
psykosociala svårigheter. 

Cathrine.gronkivst@vastervik.se 
0490-254543 


