Elevhälsan
Elevhälsan består av skolläkare, skolsköterska, kurator, specialpedagog och studie- och
yrkesvägledare. Det är olika kompetenser som är viktiga i vårt arbete med att främja
välbefinnande och goda studieresultat. Elevhälsan möts regelbundet för att tillsammans med
våra lärare medverka i utformningen av det stöd och den vägledning som många av våra
elever behöver. Alla inom elevhälsan har tystnadsplikt.

Studie- och yrkesvägledning
Det finns många frågor att ställa sig när man står inför olika vägval i livet. Utbudet av
utbildningar och arbetsmarknaden förändras i hög takt. Detta gör att det kan kännas svårt att
"hitta rätt väg" i flödet av all information ifrån olika aktörer.
Vår tanke med skolans studie- och yrkesvägledning är att våra elever med kunskap om sig
själva, om utbildning och arbetsmarknad, ska kunna göra medvetna och väl underbyggda
val.
Vi erbjuder dig:
 Vägledning kring din aktuella studiesituation.
 Vägledning kring framtida val av studier.
 Vägledning kring tankar om framtida arbete.

Skolsociala frågor
Studiehjälp
Du som går på gymnasiet och vuxenutbildningen och studerar på heltid får studiehjälp till och
med vårterminen det år du fyller 20 år.
Rätten till studiebidrag bygger på närvaro i skolan. Om du har upprepad korttidsfrånvaro
(skolk) och inte längre kan anses bedriva heltidsstudier kan rätten till studiebidrag upphöra.
Studiebidrag utbetalas med 1 050 kr/mån under 10 mån/år.
Du får automatiskt studiebidraget fr.o.m. kvartalet efter du har fyllt 16 år.
Extra tillägg kan beviljas elever på gymnasieskolan. Om du kan få extra tillägg beror på din
och din familjs ekonomi. Familjens inkomster måste tillsammans vara mindre än ca
125 000 kr, före skatt, under ett år.
Dagliga resor till skolan.
Du som har minst 6 km till skolan kan hämta ett busskort/tågkort hos Elisabeth Adolfsson på
kansliet. Gäller inte inackorderad elev.
Inackorderingstillägg kan du söka om Du har lång och besvärlig resväg och därför behöver
bostad på skolorten. Inackorderingstillägget kan beviljas efter prövning. Ansökningsblankett
finns hos kuratorn och på vår hemsida.

Specialpedagogiska insatser
Om du som elev eller vårdnadshavare upplever att det behövs särskilda insatser för att lyckas
i studierna så kan du få stöd av specialpedagog. Tillsammans med lärare medverkar vår
specialpedagog med sin specialistkompetens när vi utreder vilka behov som finns och när vi
upprättar ett åtgärdsprogram. Undervisande lärare och arbetslag får också handledning.

Hälsovård för gymnasiet
Skolhälsovården går ut på att bevara och förbättra Din hälsa.
Skolhälsovården arbetar förebyggande men utför också enklare
sjukvård. Vuxenutbildningens elever hänvisas till vårdcentralen.
Olycksfallsförsäkring
Älmhults kommun har en olycksfallsförsäkring som gäller dygnet
runt för både skol- och fritid för elever folkbokförda i Älmhults
kommun till och med det år de fyller 20 eller slutar
gymnasieskolan.
För elever som inte är folkbokförda i Älmhults kommun gäller försäkringen endast under
skoltid och resor till och från skolan. För vuxenstuderande gäller försäkringen endast under
skoltid och resor till och från skolan.
Skolsköterskan handlägger alla försäkringsfrågor och ska kontaktas när det gäller
olycksfall och tillbud. Försäkringsbolaget heter Gjensidige och försäkringsbeskedet hittar
du på vår hemsida under elevinfo.
Information om elevförsäkringar vid utlandsresor
Försäkringar som skolan ansvarar för:
a. Olycksfallsförsäkring
b. Ansvarsförsäkring
c. Arbetsskadeförsäkring
Försäkringar som elev (vårdnadshavare) ansvarar för:
A. Europeiskt sjukförsäkringskort (gäller i tre år)
Används vid akutsjukvård. Betalning sker enligt besökslandets sjukvårdstaxa och gäller
inom hela EU. OBS! ELEVEN BESTÄLLER DET SJÄLV PÅ FÖRSÄKRINGSKASSAN.
Beställ minst två veckor före avresan. Kortet tas med på resan. Om kortet saknas kan
man bli tvungen att betala högre belopp än besökslandets taxa. Det är inte säkert att
man då får tillbaka pengarna. Information om hur man beställer kortet finns på
www.forsakringskassan.se och under fliken utomlands/om du tillfälligt vistas
utomlands/fördjupad information.
B. Reseförsäkring (ingår oftast i egna hemförsäkringen)
Vi förutsätter att alla har hemförsäkring. Kontrollera att reseförsäkringsskydd ingår i
försäkringen och att den gäller under de dagar eleven är utomlands eller resor inom
Sverige. Du tar med denna information till läraren i god tid inför resan. Om du saknar
hemförsäkring, eller om reseförsäkringsskydd inte ingår, måste du snarast teckna
hem/reseförsäkring. Om du har dubbla boenden gäller hemförsäkring, där du är
folkbokförd.
Matallergi/annan specialkost
Inom skolan ska läkarintyg från behandlande läkare finnas för beviljande av allergikost t.ex.
gluten, mjölkprotein m.m. Vad gäller övrig specialkost som laktos, fläsk fri m.m. ska beviljas
av skolsköterska. Blankett finns hos skolsköterska och skall förnyas varje läsår.

