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Bakgrund 



Om projektet 

•  Syftet – att öka måluppfyllelse och förebygga utanförskap 
•  Övergripande mål – att utveckla en hälsofrämjande 

lärmiljö 
•  Målgrupp 
•  Projektgrupp med olika kompetenser 
•  Tre års arbete (HT 12 – VT15) 
•  Budget 8,5 miljoner 
•  Intern uppföljning & extern utvärdering 



Goda 
skolresultat= 

Hälsofrämjande 
faktor  

God hälsa= 
Studiefrämjande 

faktor  



SPSM  2013 



Röda trådar 

•  Fokus på lärande OCH hälsa 
•  Salutogent tänkande – 

Lösningsfokuserat 
arbetssätt 

•  Relationellt perspektiv  - 
Goda relationer gynnar 
lärande 

•  Gemensamt lärande & 
ansvar – Nyckeln till 
lärande och utveckling 





Kort om insatser  

Teman; 
 
Lärandeuppdraget  
Särskilt stöd & bemötande 
Förebyggande barn- och elevhälsa 
Kollegialt lärande 
Normer & värderingar – det demokratiska uppdraget 
Fysisk miljö 
Alkohol & Rökning 
Fysisk aktivitet 
Ledarskap, organisation & struktur 
 
 



Resultat vid projektets slut 

•  Trendbrott måluppfyllelse 2013 & 2014  
•  Förbättrad trend närvaro/minskad frånvaro 
•  Förbättrat skolklimat 
•  Ett mer förebyggande och systematiskt arbetssätt 

elevhälsa 
•  Påverkan på bruk av alkohol och tobak 
•  Likvärdig möjlighet till vardaglig rörelseaktivitet i förskolor 

och skolor 
•  Ökad kunskap & professionell utveckling 
•  Förändrad organisering, arbetssätt och strukturer 





Framgångsfaktorer 
•  Salutogent & lösningsfokuserat förhållningssätt  
•  All personal har deltagit 
•  Tydliga styrdokument och forskning 
•  Ständigt pågående behovsanalys, uppföljning & utvärdering - 

omtag 
•  Parallella aktiviteter 
•  Ledning på olika nivåer som skapat förutsättningar och stått 

bakom insatserna 
•  Pågående implementering & spridning 
•  Stort engagemang och kunskap hos projektgruppen 
•  Ekonomiska resurser för att genomföra kvalitativa insatser 
 



Nuläget i skolorna – efter projektet 
 
•  Omtag inom ramen pågår. 

•  Fortsatt stöd behövs för att hålla kvar & göra omtag. 
 
•  Utmaningar - förändringar i personalgrupp och ledning, 

begränsade resurser etcetera. 



Mer information & Kontaktuppgifter 

www.halsoframjandeskolutv.blogspot.se 
 
http://www.nynashamn.se/Kommun-och-politik/Om-Nynashamns-
kommun/Folkhalsa/Avslutade-folkhalsoprojekt.html 
 
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1157 
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