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Vision
Central barn- och elevhälsa arbetar tillsammans med förskolorna och skolorna
för att finna lösningar som skapar trygghet, utveckling och lärande för barnen,
personalen och föräldrarna. Med barnet i centrum och en övertygelse om att
alla gör sitt bästa, vill vi sprida kunskap och förståelse.
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Central barn- och elevhälsa
Central barn-och elevhälsa (CBE) bidrar med olika kompetenser för att tillsammans med
förskolechefer, rektorer och personal stärka förskolorna och skolornas barn- och elevhälsoarbete,
som innebär att främja och stödja barn och elevers hälsa, lärande och utveckling. En viktig
uppgift är att undanröja hinder för lärande och arbeta för ökad tillgänglighet. Arbetet innebär
både hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande insatser. Central barn- och elevhälsa arbetar
aktivt med övergripande barn- och elevhälsofrågor för ökad likvärdighet samt samverkan av
barn- och elevhälsoinsatser inom kommunen.
Öppna förskolan
Öppna förskolan vänder sig främst till föräldrar med barn i förskoleåldern 0-5 år, som är
daglediga. Den är kostnadsfri och man behöver inte anmäla sig i förväg. Föräldrar kan med sitt
barn delta i olika aktiviteter som erbjuds. Pedagogerna har tystnadsplikt och kan ge stöd och
handledning till de föräldrar som så önskar.
Öppna förskolan finns på två platser i kommunen: Liten & Stor i Västervik och Guldkornet i
Gamleby. De är en kommunal del av Familjecentralerna och där ingår även mödra- och
barnhälsovård samt socialtjänst.
Föräldrastöd
Föräldrastöd vänder sig till vårdnadshavare med barn åldrarna 0 – 18 år. Föräldrastödet kan
handla om att stärka föräldraskap bland annat genom att ge stöd i ökad relationskompetens, ökad
självkänsla, konflikthantering och gränssättning. Detta kan ges i form av enskilda coachsamtal,
rådgivande samtal samt gruppsamtal. Föräldrastödet syftar också till att verka som en bro mellan
förskola/skola och föräldrar. Det finns också kostnadsfri kursverksamhet för föräldrar som
baseras på Active Parentings koncept. Verksamheten vänder sig även till personal i
förskola/skola och kan erbjuda konsultation och coachning i avseende att stärka yrkesrollen
och/eller få en förbättrad föräldrakontakt.
Förskolan
Den centrala barnhälsan, förskoleteamet, är en resurs som är till för alla förskolor i Västerviks
kommun. Personal inom förskolan kan vända sig till förskoleteamet kring frågor som rör arbetet
i verksamheten och barns utveckling. Teamet arbetar främst med konsultation/handledning och
utbildningar riktat mot personal i verksamheten. Kompetenser som står till verksamhetens
förfogande är specialpedagog, psykolog, socionom, IKT-pedagog samt hörselpedagog.
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Grundskola och grundsärskola
Den centrala elevhälsan är en resurs som är till för alla skolor i kommunen. Uppgiften är att
stödja rektor och övrig skolpersonal, elever samt föräldrar på alla nivåer; ledning och stimulans,
extra anpassningar och särskilt stöd.
Arbetet kan ske på organisations-, grupp- och individnivå, där alla insatser syftar till att gynna
elevers lärande och hälsa. Personal från CBE som arbetar med grundskolan består av psykologer,
logoped, specialpedagog med inriktning mot grundsärskolan, IKT-pedagoger på Skoldatateket,
hörselpedagog och socionom. All personal arbetar med handledning till enskilda och grupper,
kompetens- och utvecklingsinsatser samt deltagande i olika typer av nätverksmöten. Psykologer
och logoped ingår även i skolornas elevhälsoteam samt vid behov utredningar av enskilda elever.
Hörselpedagogen är ett stöd för alla barn/elever med hörselnedsättning (0-19 år) samt för deras
lärare och samverkar med landstinget.
Om mobilt team
Mobilt team består idag av två specialpedagoger, en socialpedagog och en fritidsledare. Samtlig
personal har lång erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd.
Teamet ska verka elevhälsofrämjande genom att stärka och stötta skolorna att klara sitt uppdrag.
Syftet är att rektorer och personal ska känna att enheterna inte är ensamma i svåra situationer,
utan att stöd och hjälp finns att få.
Mobilt team arbetar flexibelt med personal- och elevstöd, vilket innebär att teamet anpassar
insatser och arbetssätt utifrån de ärenden och frågeställningar som kommer in. Det mobila teamet
arbetar därför med flera olika typer av stöd.

Välkommen att höra av dig!
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Kontaktlista Central barn-och elevhälsa
Elevhälsochef: Gerd Henriksson gerd.henriksson@vastervik.se

25 46 15

Adm. assistent: Charlotta Chronéer charlotta.chroneer@vastervik.se

25 44 76

Skolpsykolog: Anette Jonasson anette.jonasson@vastervik.se

25 46 22

Skolpsykolog: Julia Torstensson julia.torstensson@vastervik.se

25 46 29

Skolpsykolog: Anna Wikström anna.wikstrom@vastervik.se

25 42 01

Skolpsykolog: Görgen Lindblom gorgen.lindblom@vastervik.se

25 46 10

Förskolepsykolog: Rebecka Onerup rebecka.onerup@vastervik.se

25 46 16

Specialpedagog förskola: Pia Rothsten pia.rothsten@vastervik.se

25 46 08

Specialpedagog förskola: Ann-Sofie Petersson ann-sofie.peterson@vastervik.se 25 73 07
Specialpedagog/hörsel: Helena Lindhe helena.lindhe@vastervik.se

25 46 05

Specialpedagog: Hanna Berg hanna.berg@vastervik.se

25 46 09

Logoped: Anna Petterson anna.pettersson@vastervik.se

25 46 27

Föräldrastöd kurator: Fia Andersson fia.andersson@vastervik.se

25 42 03

Specialpedagog, mobilt team: Lars Gosch lars.gosch@vastervik.se

25 45 47

Specialpedagog, mobilt team: Fredrik Norén fredrik.noren@vastervik.se

25 45 48

Fritidsledare, mobilt team: Lena Pettersson lena.pettersson@vastervik.se

25 45 42

Socialped., mobilt team: Cathrine Grönkvist cathrine.gronkvist@vastervik.se

25 45 43

Specialpedagog: Helen Palmén helen.palmen@vastervik.se

25 46 20

IKT-pedagog: Lotta Skiöld lotta.skiöld@vastervik.se

25 46 21

IKT-pedagog Hanna Rovira hanna.rovira@vastervik.se

25 46 39

Förskollärare: Carina Hallberg-Rydén carina.hallberg-ryden@vastervik.se

25 45 45

Förskollärare Jessica Nilsson jessica.nilsson@vastervik.se

25 45 45

Förskollärare Anneth Pettersson anneth.pettersson@vastervik.se

0493 22 15 25
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