
 


Så här arbetar Skolpsykologerna 

i Kramfors kommun 
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BARN-, KULTUR- OCH 
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN



En del av Elevhälsan

Skolpsykologerna i Kramfors kommun är en del av Elevhälsan. 
Elevhälsan består av kuratorer, specialpedagoger, rektorer, 
skolsköterskor, skolläkare och skolpsykologer. I Kramfors har 
skolpsykologerna ansvar för barn från förskoleklass upp till gymnasiet. 
Skolpsykologernas uppgift är att med hjälp av sina kunskaper arbeta för 
att främja barnets utveckling och förebygga psykisk ohälsa ute på 
skolorna. Skolpsykologerna arbetar på organisations-, grupp-, och 
individ nivå. Skolpsykologerna arbetar under sekretess.  




Psykologens arbete inom skolan 

Skolpsykologens uppgift är att ge stöd till elever, lärare, rektorer samt 
föräldrar. Beroende på vilken typ av problematik det handlar om kan 
skolpsykologen arbeta både på individ- och gruppnivå. 

Psykologen i skolan kan erbjuda:  
• Konsultation och handledning  
• Rådgivning och samtal  
•  Utredning  
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Rådgivning och samtal 


Samtal och rådgivning kan, i begränsad omfattning, erbjudas till elever 
som har ett behov av att få träffa en psykolog. Behandling ingår dock 
inte i skolpsykologens uppdrag. I vissa fall kan skolpsykologen kallas in 
i en klass och erbjuda samtalsstöd vid exempelvis krishantering, 
konflikthantering eller problematik som rör mobbing. 


Utredning 


I en del elevärenden kan det vara aktuellt att påbörja en utredning för att 
undersöka de skolrelaterade svårigheterna närmare. I första hand 
prioriteras utredningar som handlar om utvecklingsbedömningar. 
Elevens vårdnadshavare ska alltid informeras om syftet med utredningen 
samt godkänna att utredningen genomförs. Även andra yrkeskategorier 
som läkare, specialpedagoger, kuratorer kan vara involverade i samma 
utredning. Efter genomförd utredning kan skolpsykologen delta vid 
uppföljningsträffar för att hjälpa pedagogerna att utvärdera och  
upprätthålla åtgärderna som vidtagits efter utredningen.  
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Konsultation och handledning 

Personalen på skolorna har möjlighet att få konsultation eller 
handledning av skolpsykologen. Psykologen kan bidra med sin kunskap 
och insikt inom psykologins olika områden och beskriva hur våra inre- 
och yttre beteende hänger samman. Syftet med en konsultation är att 
hjälpa personalen till att få en bättre förståelse för eleven eller den 
situation som uppstått. 



Det är vi som arbetar som Skolpsykologer i 
Kramfors Kommun 



Gunnar Widerström  

Barn-, Kultur- och Utbildningsförvaltningen 
Kramfors Kommun 
872 80 Kramfors 
………………………………………….. 
Direkt: 0612-804 05 
E:post Gunnar.widerstrom@kramfors.se 



Sanna Valijani 

Barn-, Kultur- och Utbildningsförvaltningen 

Kramfors Kommun 

872 80 Kramfors 

………………………………………….. 

Direkt: 0612-804 09 

E:post sanna.valijani@kramfors.se 
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