
 
 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 
Skolsocial verksamhet och skolhälsovård Antagen att gälla från och med: 2011-12-14 Dnr:  27/11 
Handlingsslag 
 
 
Antal år = hela kalenderår utöver ursprungsåret 

Förvarings- 
plats 

Gallras 
(=förstöres) 
efter antal år 

Arkivläggs 
efter antal år 

Ev. åtgärder vid 
arkivläggning 
(utöver rens-

ning) 

Plats för 
arkivläggning 

Till kommun-
arkivet efter 

antal år 

Arkiv-
signum 

	  

Barnhälsovårdsjournaler (Bhv) Arkivutrymme 
skolhälsovård. 

Förvaras 
tillsammans 

med skolhälso-
vårdsjournaler.  

Bevaras  Då eleven 
avslutat sin 
skolgång 

Direkt efter 
avslutad skolgång 

i grundsklolan 
sänds samtliga 

bhv-journaler  till 
Regionarkivet 
Vänersborg via 
kommunarkivet. 

Handlingarna 
rensas och läggs i 

arkivkartong i 
födelseordning 

 De skall inte till 
gymnasiet utan 

direkt till  
regionarkivet via 
kommunarkivet 

 

Elevvårdskonferens, protokoll från Arkivutrymme 
respektive 

rektorsområde 

Bevaras    5 år efter det att 
eleven avslutat sin 

skolgång 

 

Handlingar som rör skolkurators verksamhet, 
t.ex. korrespondens med elever och föräldrar 

Arkivutrymme 
skolkurator 

Bevaras    5 år efter det att 
eleven avslutat sin 

skolgång 

 

Intyg från målsman, t.ex. förbud mot 
vaccination 

Arkivutrymme 
skolhälsovård. 

Förvaras 
tillsammans 

med skolhälso-
vårdsjournal 

Se: Skolhälso-
vårdsjournaler 

     

Intyg om att elev besökt rektor, skolläkare, 
läkare kurator m.fl. 

Respektive 
handläggare 

Vid inaktualitet  Dock senast vid 
läsårets slut 
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Psykologiska undersökningar/skolpsykolog-
journaler 
(Skolpsykologer är journalföringspliktiga i 
enlighet med Patientjournallagen) 

Skolhälsovårds-
journal 

arkivutrymme 

Bevaras Då eleven 
avslutat sin 
skolgång 

Handlingarna 
rensas och läggs i 

arkivkartong i 
födelseordning 

 5 år efter det att 
eleven avslutat sin 

skolgång 

 

Skolhälsovårdsjournaler Arkivutrymme 
skolhälsovård 

Bevaras 
Profdoc 

Då eleven 
avslutat sin 
skolgång 

Handlingarna 
rensas och läggs i 

arkivkartong i 
födelseordning 

 Direkt efter det 
att eleven avslutat 

sin skolgång i 
grundskolan. Om 

eleven går ur 
gymnasiet finns 

journalen kvar där 
i 3 år. 

 

Skolhälsovårdsjournaler tillhörande elever som 
flyttat ifrån kommunen 

Arkivutrymme 
skolhälsovård 

Bevaras    1 år efter 
utflyttning i 

grundskolan och 
3 år efter 

utflyttning i 
gymnasiet. 

 

Skolhälsovårdsjournaler, underlag för Arkivutrymme 
skolhälsovård 

Vid inaktualitet  När uppgifterna 
är införda 

   

Skolpsykiaters journaler Arkivutrymme 
skolpsykiater 

Bevaras 
 

   5 år efter det att 
eleven avslutat sin 

skolgång 

 

Överlämnande av journaler, handlingar i 
samband med (t.ex. godkännande från 
målsman, kontakter med andra skolor) 

Arkivutrymme 
resp handläggare 
Kvar i journalen 

Då eleven 
avslutat sin 
skolgång 
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