
Kraftsamling fullföljda studier



Så många elever klarar inte 
skolan

3 473 elever i Västra Götaland gick ut 
grundskolan utan behörighet till 
gymnasiet år 2017

Forskningen visar att fullföljda studier är 
en förutsättning för god och jämlik hälsa

Kraftsamling fullföljda studier handlar 
om att skapa förutsättningar för alla 
elever att lämna grund- och 
gymnasieskolan med godkända betyg



Andelen avgångselever i 
Västra Götaland 
vårterminen 2017 med 
behörighet till 
gymnasiet.
Källa: SIRIS/Skolverket 

Alingsås



De globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030)



Västra Götalandsregionen kraftsamlar genom 
en handlingsplan

Vi arbetar tillsammans med skolan, kommunerna, kommunalförbunden, 
hälso- och sjukvården, civilsamhället och näringslivet

Det övergripande målet är att ”Alla elever ska lämna grund- och 
gymnasieskolan med godkända betyg”

Handlingsplanen ligger till grund för samverkan internt och med andra 
aktörer, den har fem delområden

Aktivitetsplan som synliggör beslutade insatser som har en koppling till 
det övergripande målet

Projektet ”En skola för alla” ingår i aktivitetsplanen



Områdena i handlingsplanen

Livsvillkor och levnadsvanor

Migration och utbildning

Psykisk hälsa

Samverkan

Studiemotivation



Aktiviteter, projekt och arbeten 
pågår inom kraftsamlingen i 
hela Västra Götaland

Elevens hälsa i fokus – utveckla och 
implementera en för Västra Götaland 
gemensam elevhälsoenkät för elever i 
grund- och gymnasieskola. 
Syftet är att systematiskt samla och 
analysera barn- och ungdomars hälsa 
från en databas.



Tilläggsuppdrag på vårdcentraler för 
barns psykiska hälsa – syftar till att några 
vårdcentraler har extra resurser att 
särskilt ta hand om barn och unga med 
psykisk ohälsa i åldrarna 6 till 18 år

Puls för lärande – syftar till att genom 
fysisk aktivitet och pulsträning öka 
elevers koncentrationsförmåga och 
lärande i skolan. Pågår på Rydbergsskolan 
i Lerum och Kinnarpsskolan i Falköping 
exempelvis



Tidiga insatser för ökad integration –
syftet är att förebygga psykisk ohälsa och 
öka skolnärvaron hos ensamkommande 
flyktingungdomar

Barnets första bok – ett samarbete mellan 
barnhälsovården och biblioteken för att 
stimulera barns språkutveckling



Västra Götalandsregionen 
måste kraftsamla tillsammans

Under hösten 2017 beslutade 
regionstyrelsen om ett antal 
rekommendationer för fortsatt arbete 

Vi ska använda våra gemensamma nätverk 
och arbeta mer tillsammans

Folkhälsokommittén har uppdraget att vara 
samordnande och drivande



Rekommendationerna är 
Föreslå regeringen att bli ”pilotregion” för en sammanhållen barn-, elev- och 
ungdomshälsovård 

Utveckla tjänstemannastrukturen mellan VGR och samtliga kommunalförbund 

Säkerställa och utveckla genomförandet av hembesök från BVC utifrån 
identifierade behov och brister 

Skapa en strategi för VGR:s insatser för att öka barn och ungdomars fysiska 
aktivitet

Stärka förutsättningarna för samtliga folkhögskolor genom att inrätta 
deltagarstödsteam med psykosocial- och specialpedagogisk profession

Säkerställa att barn inte används som språktolkar i VGR-finansierade 
verksamheter



Tack för mig!

Läs mer om Kraftsamling fullföljda studier på: 
www.vgregion.se/fullfoljdastudier

Följ vårt arbete på Twitter 
@VGR_folkhälsa 

Kontakta Elisabeth Rahmberg - folkhälsochef
elisabeth.rahmberg@vgregion.se

http://www.vgregion.se/fullfoljdastudier
mailto:elisabeth.rahmberg@vgregion.se

