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Checklista för personal vid misstanke om att ett barn far illa 

Tecken på att något inte är bra med ett barn; 

 Hög frånvaro 

 Ovanlig trötthet och håglöshet 

 Ovanliga koncentrationssvårigheter 

 Huvudvärk, magont 

 Humörsvängningar 

 Ängslighet, hyperaktivitet 

 Trots 

 Byte av kompisar 

 Avslutade fritidsaktiviteter 

 Brister i hygien 

 Oförklarliga blåmärken 

Skolrelaterade frågor inför konsultation med EHT 

 Trivs barnet i skolan/på fritids? 

 Har barnet motstånd mot att gå till skolan/fritids? 

 Är barnet ofta orolig, ledsen eller arg? 

 Hur ser närvaron ut? 

 Hur fungerar samspelet med andra barn? 

 Hur fungerar samspelet med andra vuxna? 

 Har barnet normal utveckling och lärande? 

 Har barnet nyligen bytt grupp eller skola? 

 Har det varit omorganisation eller oro i personalgruppen? 

 Är det någon vuxen som barnet särskilt tyr sig till? 

 

 

 Hur går det med skolarbetet? 

 Är utmaningarna i balans med kapacitet? 

 Hur fungerar stämningen mellan skolkamrater? 

 Har hen några kompisar? 

 Är det arbetsro i skolan? 

 Har hen några framtidsplaner? 

 Hur förhåller sig hen till krav till från omgivningen?  

 

 

 Upplever hen att den har en meningsfull fritid? 

 Har hen några intressen eller organiserade aktiviteter? 

 Umgås hen med några kompisar utanför skolan? 

 Känner föräldrarna till vem hen umgås med på fritiden? 

 Hur uppfattar de hens kamratsituation? 

 Är hens fritidsaktiviteter sunda och lämpliga för åldern? 

 Vilka dator-/internetvanor har hen? 
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Kartläggningsfrågor tillsammans med Elevhälsan 

 Hur är sömnen (svårt att somna eller sova? Ofta trött?) 

 Hur mår hen i kroppen? (ofta ont i magen eller huvudet) 

 Hur är matvanorna? 

 Motionerar hen? Motorik? 

 Sjukdomar, tidigare eller nuvarande? Läkemedelsanvändning? 

 Boendesituation? 

 Ekonomisk situation? 

 Har föräldrar eller vårdnadshavare en fungerande arbetssituation? 

 Trivsel hemma? 

 Vilka krav och vilket ansvar förväntas av barnet eller den unga? 

 Omsorg? Visar föräldrarna intresse och uppmärksamhet? Kan hen prata med sina föräldrar? 

 Har det hänt något den senaste tiden? Stor förändring eller svår händelse? (Skilsmässa, 

dödsfall, flytt, flykt, brott, allvarlig sjukdom) 

 Finns det misstanke om att någon i familjen som dricker för mycket eller har annat 

missbruk? 

 Finns det misstanke om kriminalitet? 

 Finns det misstanke om våld och övergrepp, inom eller utanför familjen? 

 Har någon förälder, syskon eller anhörig haft hälsoproblem, kroppsliga eller psykiska? 

 

Ärendegång 

Steg 1: Samtal med eleven (den som uppmärksammat/mentor) 

Steg 2: Samtal med vårdnadshavare (inte om man misstänker någon form av våld eller övergrepp) 

Steg 3: Kontakt tas med Elevhälsoteamet via anmälan på blankett eller i brådskande fall direkt med 

någon personal ur EHT:n. 

Steg 4: Inbjudan till EHT för konsultation. 

Steg 5: I EHT beslutas om ev fortsatt konsultation i SKL:s Arbetsgrupp. 

 

Kontaktuppgifter: 

Socialtjänstens jourtelefon: 0455-304309 


