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Bilaga 6: Förteckning över planer 
En förteckning över de planer som bifogas läroplanens allmänna del och som ska fastställas av skolans 
styrelse/direktion samt lämnas till landskapsregeringen för kännedom.  
 

1. Studerandevårdsplan 
En studerandevårdsplan ska finnas som beskriver hur den gemensamma studerandevården ordnas 
för att följa upp och främja den studerandes och hela skolans hälsa, välbefinnande och lärande. 
Studerandevårdsplanen ska innehålla en uppskattning av de studerandevårdstjänster som skolan 
har tillgång till, såsom studerandehälsovård och psykolog- och kuratorstjänster. Planen ska också 
beskriva hur studerandevårdstjänsterna fördelas mellan individuell studerandevård, gemensam 
studerandevård och uppgifter som anknyter till samarbete samt utveckling och uppföljning av stu-
derandevården. 
Planen ska dessutom beskriva: 

− åtgärder som befrämjar hälsa, välbefinnande och trygghet i skolan och lärmiljön 
− samarbete och åtgärder som stärker den studerandes delaktighet 
− samarbete och åtgärder som stärker vårdnadshavarnas delaktighet 
− rutinerna och kutymerna i skolans studerandevårdsgrupp 
− samarbetet med ungdomsarbetet, barnskyddet, polisen och övriga parter som behövs för 

att utveckla studerandevården 
− samarbetet mellan hälsorådgivningen och undervisningen i hälsokunskap 
− uppföljning och förebyggande av frånvaro samt hur man tar itu med frånvaro 
− hur man värnar om att lärmiljön är tillgänglig, hur olyckor förebyggs och hur första hjälpen 

är ordnad och hur de studerande hänvisas till vård 
− hur användningen av tobaksvaror, alkohol och andra rusmedel förebyggs och hur man in-

griper mot användningen samt 
− samarbetet och kutymerna i anslutning till undersökningar av hälsa, trygghet och välbefin-

nande inom skolan. 
 

2. Handlingsplan mot mobbning 
Skolan ska utarbeta en plan för att skydda de studerande mot mobbning, våld och trakasserier. 
Planen ska beskriva: 

− hur mobbning, våld och trakasserier förebyggs och hur man ingriper vid behov 
− hur mobbning, våld och trakasserier beaktas på enhets-, grupp- och individnivå 
− hur individuellt stöd, vård som behövs, övriga åtgärder och uppföljning i efterhand ordnas, 

både för förövaren och för den som utsatts 
− samarbetet med vårdnadshavarna 
− samarbete med de myndigheter som behövs 
− hur personalen, de studerande, vårdnadshavarna och samarbetspartners ska göras för-

trogna med och informeras om planen samt 
− hur planen uppdateras, följs upp och utvärderas. 

 
3. Krishanteringsplan (beredskapsplan) 
Verksamheten vid akuta kriser och hotfulla eller farliga situationer ska beskrivas i en krishante-
ringsplan. Planen ska beredas i samarbete med de myndigheter som behövs och med hänsyn till 
övriga anvisningar för krissituationer och hotfulla eller farliga situationer, exempelvis räddnings-
plan. Planen ska beskriva: 

− hur man förebygger och förbereder sig för krissituationer och vilka åtgärder som vidtas i 
akuta krissituationer 

− ledningsprinciper, samarbetet samt arbets- och ansvarsfördelningen i olika krissituationer 
och när man förbereder sig för sådana 

− principer för information och kommunikation, både internt och externt 


