Lyceum
Ålands lyceums studerandevårdsplan
I enlighet med vad som stipuleras i Läroplansgrunder för den allmänbildande gymnasieutbildningen och grundläggande yrkesutbildningen, fastställda av Ålands landskapsregering 31.05.2016, ÅLR
2016/3900, sammanfattas information om studerandevårdstjänster och åtgärder som berör studerandevården i skolan i en studerandevårdsplan.
Nedan beskrivs sålunda hur studerandevården ordnas för att följa upp och främja de studerandes
hälsa, välbennande och lärande.

Studerandevårdstjänster
Via den för Ålands gymnasium gemensamma Studerandehälsan har studerande vid Åland lyceum
tillgång till hälsovårds-, kurator- och psykologtjänster i ÅHS regi. Studerandehälsan har tillgång till
gemensamma utrymmen på Neptunigatan 21 och utöver besök via tidsbokning kan studerande besöka Studerandehälsan under sk. drop-in tider varje dag. På Studerandehälsan arbetar hälsovårdare,
kuratorer och psykologer som fördelar sin tid mellan Ålands gymnasiums två skolor och gemensamt ansvarar för kontinuerlig tillgång till de tjänster som studerande behöver. Representanter från
Studerandehälsan ingår i skolans studerandevårdsgrupp.

Fördelning av studerandevårdstjänster
Individuell studerandevård: Alla studerande vid Ålands lyceum kallas på hälsoundersökning i årskurs
ett. Vid behov kan besök hos hälsovårdare, kurator, läkare och psykolog bokas.
Gemensam studerandevård: I årskurs ett besöker alla studerande Studerandehälsan för en presentation av studerandevårdstjänsterna. Kuratorerna träar också alla basgrupper inom ramen för skolans
obligatoriska kurs i lärandestrategi för att diskutera frågor kring trivsel, mående etc. Studerandehälsan ordnar återkommande informationstillfällen om hälsofrågor.
Samarbete: Studerandehälsan samarbetar med skolans studerandevårdsgrupp och berörda myndigheter.

Åtgärder som befrämjar hälsa, välbennande och trygghet i skolan
Alla studerande tilldelas en grupphandledare och studiehandledare som följer de studerande under
studietiden. Grupphandledaren bistår studiehandledaren och studerandevårdsgruppen i studerandeärenden samt ansvarar för kontakten med vårdnadshavare. Grupphandledaren och studiehandledaren håller individuella samtal med de studerande under studietiden.
Skolans gemensamma aktiviteter:
•
•
•
•

Introduktionsdag i åk ett
Gemensamma samlingar varje period
Aktivitetsdagar höst och vår
Julfest, karonka och läsårsavslutning mm.

Styrdokument:
•
•
•
•

Skolans trivselregler
Handlingsplan mot kränkande behandling
Räddningsplan, säkerhetsplan, krisplan
Jämställdhetsplan
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•

Alkohol- och drogförebyggande program för landskapets skolor

Samarbete och åtgärder som stärker de studerandes delaktighet:
•
•
•

Studeranderådet
Kursutvärderingar, enkäter mm.
Skolans temagrupper

Samarbete och åtgärder som stärker vårdnadshavarnas delaktighet:
•
•
•

Föreningen Hem och skola
Årliga informationsmöten för vårdnadshavare
Skoladministrationsprogrammet Wilma

Rutiner och kutymer i skolans studerandevårdsgrupp:
•

•

•
•

Gruppen består av rektor, studiehandledare, lärarrepresentanter samt representanter från Studerandehälsan.
Gruppen träas en gång i månaden för genomgång och uppföljning av studerandeärenden samt
diskussion kring relaterade frågor.
Mötena protokollförs.
Gruppen samarbetar med ungdomsarbetet, barnskyddet, polisen, ÅHS m.

Uppföljning och förebyggande av frånvaro:
•
•
•

All frånvaro registreras i Wilma
Grupphandledarna följer upp frånvaron
Lärare, studiehandledare och omyndiga studerandes vårdnadshavare har insyn i Wilma

Förebyggande arbete mot användning av tobak, alkohol och droger:
•
•
•

Skolan följer landskapets alkohol- och drogförebyggande program
Informationstillfällen för studerande
Fortbildning för lärare

Samarbete och kutymer i anslutning till undersökningar av hälsa, trygghet och välbennande inom
skolan:
•

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