
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Vår skolsköterska bevakar våra intressen” 

Välkommen till 
skolhälsovården! 

Elevhälsans medicinska insats 

Central barn- och elevhälsa  

Västerviks kommun 

Esplanaden 18B 

593 39 Västervik 

0490-25 40 00 

www.vastervik.se 

  

http://www.vastervik.se/


Skolhälsovården 

Skolhälsovården är nära och till för alla. 

På mottagningstid hjälper vi till med enklare sjukvård. Vi ger råd om vart ni bäst 
vänder er vid t.ex. akuta sjukdomar, olycksfall eller psykisk ohälsa. 

Skolhälsovården är elevhälsans medicinska insats och samarbetar med skolans 
elevhälsa för att eleven ska nå kunskapsmålen.  

Skolhälsovården vill hjälpa till att försöka lösa problem som kan hänga samman med 
hur ditt barn har det i skolan, t.ex. oklar trötthet, magont, huvudvärk eller frånvaro. 

Vi har tystnadsplikt och anmälningsplikt.   

Förskoleklass 

En skolhälsovårdsjournal upprättas som följer eleven genom hela skoltiden. 

Vi kontrollerar hörseln på alla elever. 

Årskurs 1 

Vi erbjuder ett hälsobesök. Det ingår då kontroll av vikt, längd och synen. I 

hälsobesöket ingår det också ett samtal om hur barnen mår, kost, motion och om hur 

de trivs här i skolan. 

Årskurs 2 

Erbjuds en vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund. 

Årskurs 4 

Erbjuds hälsobesök då det ingår kontroll av längd, vikt, syn och rygg. I Hälsobesöket 

ingår det ett samtal med barnen om hur de mår, vad de äter och hur de trivs allmänt 

både i skolan och på fritiden. 

  



Årskurs 5 

Alla elever erbjuds en vaccinering mot HPV (Humant papillomvirus, som kan orsaka 

bland annat livmoderhalscancer).  

Årskurs 8 

Erbjuds ett hälsobesök där det ingår tillväxtkontroll av längd, vikt och rygg. I 

hälsosamtalet med eleven pratar vi om kost, motion, sömn, skärmtid, hygien även 

samtal om alkohol, narkotika, tobak och samlevnad. Också hur eleven har det i 

skolan, rätt stöd, kompisar osv.  

Erbjuds en vaccination mot stelkramp, difteri, kikhosta. 

Vaccinationer sker enligt det nationella vaccinations-programmet efter skriftligt 

medgivande från båda vårdnadshavarna 

Du är alltid välkommen att höra av dig  

till oss om det finns frågor som rör  

ditt barns hälsa och skolgång. 
  



Kontaktuppgifter 
emilia.göransson@vastervik.se 

Lidhemsskolan samt Överumsskolan 

marie.berg@vastervik.se 

Ankarsrumskola F-9 samt Himalaya 

Brevik  

kickie.sahlen@vastervik.se 

Åbyängskolan samt Östra Ringskolan 

ghelen.palomino@vastervik.se 

Skogshagaskolan, Gunnebo skola samt Blackstad skola 

maud.svensson@vastervik.se 

Ringeltaubska samt Loftahammar 

linda.gabrielsson@vastervik.se 

Ljunbergaskolan samt Marieborgskolan 

mona.wiman@vastervik.se 

Ellen Keyskolan 

annakarin.johnson@vastervik.se 

Näktergalens skola samt Ludvigsborgsskolan 

anna.ekström@vastervik.se 

Fågelbärets skola 
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