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Om planen

Enligt de av AÅ lands landskapsregering faststä llda lä roplansgrunderna fö r den all-

mä nbildande gymnasieutbildningen och grundlä ggande utbildningen (faststä lld av
LR 31.5.2016) ska det fö r skolan �innas en studerandevå rdsplan som beskriver hur
den gemensamma studerandevå rden ordnas fö r att fö lja upp och frä mja den studerandes och hela skolans hä lsa, vä lbe�innande och lä rande. Denna studerande-

vå rdsplan beskriver så dant som ä r gemensamt fö r alla ansvarsområ den (inklusive
Sjö fartsgymnasiet) inom AÅ lands yrkesgymnasium.

Planen revideras av studerandevå rdsgrupperna gemensamt under ledning av

rektor.

2

Skolans tillgång till studerandehälsovård

Studerande vid AÅ lands yrkesgymnasium har tillgå ng till skolhä lsovå rdar-, skolku-

rator- och skolpsykologtjä nster på Studerandehä lsan som ä r i AÅ HS regi. Studerandehä lsan �inns på Neptunigatan 21. På Studerandehä lsan arbetar två skolhä lso-

vå rdare, två skolkuratorer och två skolpsykologer, samt i viss må n skollä kare och

preventivmedelsrå dgivare, vilka gemensamt tillhandahå ller hä lsovå rdstjä nster fö r
studerande upp till 21 å rs å lder. Utö ver besö k via tidsbokning kan studerande besö ka skolhä lsovå rdarna under sk. drop-in tider kl.09.00-11.00 varje skoldag. Gä l-

lande fö r studierna nö dvä ndiga vaccinationer, sjö tjä nstintyg och provtagning i

samband med praktik kan ä ven studerande ö ver 21 å rs å lder vä nda sig till skol-

hä lsovå rdarna på Studerandehä lsan. Representanter frå n Studerandehä lsan ingå r
i respektive ansvarsområ des studerandevå rdsgrupp.

2.1

Fördelning av studerandevårdstjänster

Individuell studerandevård
Grupphandledaren hå ller individuella samtal med den studerande samt fö ljer upp
dennes utveckling och framsteg, vä lmå ende, efterlevnad av ordningsregler, samt

ombesö rjer att problem utreds och leder till å tgä rder, bl.a. i samarbete med stude-

randevå rdsgruppen och nä tverksmö ten. Speciallä rare kartlä gger och fö rtydligar
den studerandes behov av sä rskilt stö d och bistå r i upprä ttandet av individuell

studieplan. Assistent eller skolvä rd kan stö da enskild studerande. Studerande upp

till 21 å rs å lder antagna vid AÅ lands yrkesgymnasium kallas på hä lsoundersö kning i
å rskurs ett. Vid behov kan studerande ytterligare boka individuellt besö k hos skolhä lsovå rdare, skolkurator, skolpsykolog, skollä kare eller preventivmedelsrå dgi-

vare. Studerande antagna till sjö fartsprogrammet må ste ha ett sjö tjä nstintyg infö r
skolstart. Det fö rsta sjö tjä nstintyget kan utfä rdas vid Studerandehä lsan.
Gemensam studerandevård

Grupphandledaren hå ller regelbunden kontakt med utsedd studerandegrupp samt
informerar och stä mmer av med de studerande att de tillgodogjort sig info i aktu-
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ella frå gor t.ex. om personliga studieplanen, LIA, yrkesprov, studiehandledning, ar-

betssä kerhet, studeranderå det, tobak, mobbning, Studerandehä lsan, etc. Speciallä rare gö r screeningar med syfte att kartlä gga studerande i behov av stö d. Assistent

eller skolvä rd kan stö da en grupp studerande. I å rskurs ett besö ker de studerande

Studerandehä lsan fö r en presentation av studerandehä lsovå rdstjä nsterna. Skolkuratorerna trä ffar studerande upp till 21 å rs å lder i å rskurs ett fö r att diskutera

kring bemö tande och respekt. Studerandehä lsan ordnar informationstillfä llen om
hä lsofrå gor.
Samarbete

Skolans personal samarbetar med Studerandehä lsans personal och arrangerar

studerandevå rdsgruppernas mö ten. Skolan samarbetar vid behov med beroendemottagningen och andra instanser.
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Åtgärder som befrämjar hälsa, välbefinnande och
trygghet i skolan och lärmiljön

Alla studerande tilldelas grupphandledare och studiehandledare som handleder
de studerande under studieå ren. Vid behov �inns speciallä rare att tillgå . Grupp-

handledaren samarbetar med studiehandledaren och studerandevå rdsgruppen i
studerandeä renden samt ansvarar fö r kontakten med vå rdnadshavare. Grupp-

handledaren och studiehandledaren hå ller individuella samtal med de studerande
under studietiden. Skolan uppmuntrar till upprä tthå llande av god arbetshä lsa och

fö rmå ga, gym �inns tillgä ngliga fö r studerande. Fö rbä ttringar av den fysiska miljö n
och av sociala utrymmen fö r studerande på gå r fortlö pande. Fysiska aktiviteter anordnas kontinuerligt.

Skolans gemensamma aktiviteter:

• Introduktionsdag i å k ett samt informationstillfä lle fö r å k två och tre
• Aktivitetsdagar ordnas i respektive ansvarsområ de

• Julfest och lä så rsavslutning.
• Fortbildning fö r lä rare
Styrdokument:

• Skolans ordningsregler

• Handlingsplan mot mobbning

• Rä ddningsplan, sä kerhetsplan, krisplan
• Jä mstä lldhetsplan

• Alkohol- och drogfö rebyggande program fö r landskapets skolor

Samarbete och åtgärder som stärker den studerandes delaktighet:
• Studeranderå d

• Utvä rderingar, enkä ter mm.

• Val av Lia-plats (lä rande i arbete) – då det ä r mö jligt
• Grupphandledning

• Studiehandledning
• Nä tverksmö ten
• Studnet

• Marknadsfö ringsevenemang

Samarbete och åtgärder som stärker vårdnadshavarnas delaktighet:
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• Informationsmö ten och utskick fö r vå rdnadshavare
• Skoladministrationsprogrammet Wilma
• Nä tverksmö ten

• OÖ ppethustillfä llen

Rutinerna och kutymerna i skolans studerandevårdsgrupper:
• Gruppen bestå r av biträ dande rektor/platsansvarig, studiehandledare, lä rarre-

presentanter, speciallä rare samt representanter frå n Studerandehä lsan. Vid be-

hov deltar ö vrig lä mplig personal.

• Gruppen trä ffas minst en gå ng i må naden fö r genomgå ng och uppfö ljning av
studerandeä renden samt diskussion kring relaterade frå gor.

• Mö tena protokollfö rs.

Samarbetet med ungdomsarbetet, barnskyddet, polisen och övriga parter:
• Skolans personal samarbetar vid behov med relevant myndighet och/eller organisation.

Uppföljning och förebyggande av frånvaro samt hur man tar itu med frånvaro:

• All frå nvaro registreras i Wilma.

• Undervisande lä rare varnar på fö rekommen anledning studerande att hö g frå nvaro kan medfö ra avbruten kp.

• Grupphandledaren fö ljer upp frå nvaron varje vecka och ombesö rjer att oklarheter utreds och leder till å tgä rder enligt AÅ YG:s handlingsplan fö r frå nvaro.

• Lä rare, studiehandledare och omyndiga studerandes vå rdnadshavare har insyn
i Wilma.

Hur man värnar om att lärmiljön är tillgänglig och hur olyckor förebyggs:

Skolan i samarbete med Fastighetsverket verkar fö r att skolhusen skall vara tillgä ngliga fö r alla oavsett funktionsnedsä ttning.

• Speciallä rarna och lä rarna medverkar till att anpassa inlä rningsmiljö n, så lå ngt
det ä r mö jligt, fö r de studerande i behov av sä rskilt stö d.

• Skolan ordnar utbildning kring arbetshä lsa och arbetssä kerhet.

• Skolan tillhandahå ller adekvata arbetsredskap, skydds-/arbetsklä der och fö rsta
hjä lpen skå p.

• Riskbedö mningar av skolans lä rmiljö gö rs kontinuerligt.

Förebyggande arbete mot användning av tobaksvaror, alkohol och andra
rusmedel:

• Skolan fö ljer landskapets alkohol- och drogfö rebyggande program.

• Skolan fö ljer AÅ lands gymnasiums tobakspolicy.

• Skolan ordnar informationstillfä llen fö r studerande.
• Skolan ger fortbildning fö r lä rare.

Samarbetet och kutymerna i anslutning till undersökningar av hälsa, trygghet och välbe�innande inom skolan:
• Skolan deltar i den nationella undersö kningen Hä lsa i skolan enligt LR:s beslut.

• Skolan har en egen enkä t fö r å rskurs 3 som kartlä gger trivsel, trygghet och vä lbe�innande i skolan.
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