
 
 Bilaga §48A, ayg_svg-plan 1 av 3 

 

 
HANDLINGSPLAN    

Datum  Status 

Styrelsen 2018-04-13  Utkast 

   

     

 
 

Studerandevårdsplan 

1 Om planen 
Enligt de av AÅ lands landskapsregering fastställda läroplansgrunderna för den all-
mänbildande gymnasieutbildningen och grundläggande utbildningen (fastställd av 
LR 31.5.2016) ska det för skolan �innas en studerandevårdsplan som beskriver hur 
den gemensamma studerandevården ordnas för att följa upp och främja den stu-
derandes och hela skolans hälsa, välbe�innande och lärande. Denna studerande-
vårdsplan beskriver sådant som är gemensamt för alla ansvarsområden (inklusive 
Sjöfartsgymnasiet) inom AÅ lands yrkesgymnasium.  

Planen revideras av studerandevårdsgrupperna gemensamt under ledning av 
rektor. 

2 Skolans tillgång till studerandehälsovård 
Studerande vid AÅ lands yrkesgymnasium har tillgång till skolhälsovårdar-, skolku-
rator- och skolpsykologtjänster på Studerandehälsan som är i AÅ HS regi. Studeran-
dehälsan �inns på Neptunigatan 21. På Studerandehälsan arbetar två skolhälso-
vårdare, två skolkuratorer och två skolpsykologer, samt i viss mån skolläkare och 
preventivmedelsrådgivare, vilka gemensamt tillhandahåller hälsovårdstjänster för 
studerande upp till 21 års ålder. Utöver besök via tidsbokning kan studerande be-
söka skolhälsovårdarna under sk. drop-in tider kl.09.00-11.00 varje skoldag. Gäl-
lande för studierna nödvändiga vaccinationer, sjötjänstintyg och provtagning i 
samband med praktik kan även studerande över 21 års ålder vända sig till skol-
hälsovårdarna på Studerandehälsan. Representanter från Studerandehälsan ingår 
i respektive ansvarsområdes studerandevårdsgrupp. 

2.1 Fördelning av studerandevårdstjänster 
Individuell studerandevård 

Grupphandledaren håller individuella samtal med den studerande samt följer upp 
dennes utveckling och framsteg, välmående, efterlevnad av ordningsregler, samt 
ombesörjer att problem utreds och leder till åtgärder, bl.a. i samarbete med stude-
randevårdsgruppen och nätverksmöten. Speciallärare kartlägger och förtydligar 
den studerandes behov av särskilt stöd och bistår i upprättandet av individuell 
studieplan. Assistent eller skolvärd kan stöda enskild studerande. Studerande upp 
till 21 års ålder antagna vid AÅ lands yrkesgymnasium kallas på hälsoundersökning i 
årskurs ett. Vid behov kan studerande ytterligare boka individuellt besök hos skol-
hälsovårdare, skolkurator, skolpsykolog, skolläkare eller preventivmedelsrådgi-
vare. Studerande antagna till sjöfartsprogrammet måste ha ett sjötjänstintyg inför 
skolstart. Det första sjötjänstintyget kan utfärdas vid Studerandehälsan.  

Gemensam studerandevård 

Grupphandledaren håller regelbunden kontakt med utsedd studerandegrupp samt 
informerar och stämmer av med de studerande att de tillgodogjort sig info i aktu-



 

 

2 av 3  

ella frågor t.ex. om personliga studieplanen, LIA, yrkesprov, studiehandledning, ar-
betssäkerhet, studeranderådet, tobak, mobbning, Studerandehälsan, etc. Speciallä-
rare gör screeningar med syfte att kartlägga studerande i behov av stöd. Assistent 
eller skolvärd kan stöda en grupp studerande. I årskurs ett besöker de studerande 
Studerandehälsan för en presentation av studerandehälsovårdstjänsterna. Skolku-
ratorerna träffar studerande upp till 21 års ålder i årskurs ett för att diskutera 
kring bemötande och respekt. Studerandehälsan ordnar informationstillfällen om 
hälsofrågor.  

Samarbete 

Skolans personal samarbetar med Studerandehälsans personal och arrangerar 
studerandevårdsgruppernas möten. Skolan samarbetar vid behov med beroende-
mottagningen och andra instanser. 

3 Åtgärder som befrämjar hälsa, välbefinnande och 
trygghet i skolan och lärmiljön 

Alla studerande tilldelas grupphandledare och studiehandledare som handleder 
de studerande under studieåren. Vid behov �inns speciallärare att tillgå. Grupp-
handledaren samarbetar  med studiehandledaren och studerandevårdsgruppen i 
studerandeärenden samt ansvarar för kontakten med vårdnadshavare. Grupp-
handledaren och studiehandledaren håller individuella samtal med de studerande 
under studietiden. Skolan uppmuntrar till upprätthållande av god arbetshälsa och 
förmåga, gym �inns tillgängliga för studerande. Förbättringar av den fysiska miljön 
och av sociala utrymmen för studerande pågår fortlöpande. Fysiska aktiviteter an-
ordnas kontinuerligt. 

Skolans gemensamma aktiviteter: 

• Introduktionsdag i åk ett samt informationstillfälle för åk två och tre 

• Aktivitetsdagar ordnas i respektive ansvarsområde 

• Julfest och läsårsavslutning. 

• Fortbildning för lärare 

Styrdokument: 

• Skolans ordningsregler 

• Handlingsplan mot mobbning  

• Räddningsplan, säkerhetsplan, krisplan 

• Jämställdhetsplan 

• Alkohol- och drogförebyggande program för landskapets skolor 

Samarbete och åtgärder som stärker den studerandes delaktighet: 

• Studeranderåd 

• Utvärderingar, enkäter mm.  

• Val av Lia-plats (lärande i arbete) – då det är möjligt 

• Grupphandledning 

• Studiehandledning 

• Nätverksmöten 

• Studnet 

• Marknadsföringsevenemang 

Samarbete och åtgärder som stärker vårdnadshavarnas delaktighet: 
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• Informationsmöten och utskick för vårdnadshavare 

• Skoladministrationsprogrammet Wilma 

• Nätverksmöten 

• OÖ ppethustillfällen 

Rutinerna och kutymerna i skolans studerandevårdsgrupper: 

• Gruppen består av biträdande rektor/platsansvarig, studiehandledare, lärarre-
presentanter, speciallärare samt representanter från Studerandehälsan. Vid be-
hov deltar övrig lämplig personal. 

• Gruppen träffas minst en gång i månaden för genomgång och uppföljning av 
studerandeärenden samt diskussion kring relaterade frågor. 

• Mötena protokollförs. 

Samarbetet med ungdomsarbetet, barnskyddet, polisen och övriga parter:  

• Skolans personal samarbetar vid behov med relevant myndighet och/eller or-
ganisation. 

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

• All frånvaro registreras i Wilma. 

• Undervisande lärare varnar på förekommen anledning studerande att hög från-
varo kan medföra avbruten kp. 

• Grupphandledaren följer upp frånvaron varje vecka och ombesörjer att oklar-
heter utreds och leder till åtgärder enligt AÅ YG:s handlingsplan för frånvaro. 

• Lärare, studiehandledare och omyndiga studerandes vårdnadshavare har insyn 
i Wilma. 

Hur man värnar om att lärmiljön är tillgänglig och hur olyckor förebyggs: 
Skolan i samarbete med Fastighetsverket verkar för att skolhusen skall vara till-
gängliga för alla oavsett funktionsnedsättning. 

• Speciallärarna och lärarna medverkar till att anpassa inlärningsmiljön, så långt 
det är möjligt, för de studerande i behov av särskilt stöd. 

• Skolan ordnar utbildning kring arbetshälsa och arbetssäkerhet. 

• Skolan tillhandahåller adekvata arbetsredskap, skydds-/arbetskläder och första 
hjälpen skåp. 

• Riskbedömningar av skolans lärmiljö görs kontinuerligt. 

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

• Skolan följer landskapets alkohol- och drogförebyggande program. 

• Skolan följer AÅ lands gymnasiums tobakspolicy. 

• Skolan ordnar informationstillfällen för studerande. 

• Skolan ger fortbildning för lärare. 

Samarbetet och kutymerna i anslutning till undersökningar av hälsa, trygg-
het och välbe�innande inom skolan: 

• Skolan deltar i den nationella undersökningen Hälsa i skolan enligt LR:s beslut. 

• Skolan har en egen enkät för årskurs 3 som kartlägger trivsel, trygghet och väl-
be�innande i skolan. 
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