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§ 9
Skolpsykologernas och skolkuratorernas verksamhetsberättelse 
läsåret 2016-2017
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Beslut

Svenska sektionen antecknade verksamhetsberättelsen för kännedom.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Niclas Rönnholm, Chef för den grundläggande utbildningen, telefon: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi

Bilagor

1 SKOLPSYKOLOGERNAS OCH SKOLKURATORERNAS VERKSAM-
HETSBERÄTTELSE 2016-2017.pdf

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Under läsåret har 6 skolpsykologer och 6 skolkuratorer arbetat med 
elever/studerande inom den grundläggande utbildningen, gymnasierna 
och yrkesinstitutet Prakticum. I de lägre årskurserna fokuserades arbe-
tet kring känslomässiga svårigheter, inlärningsmässiga frågor, beteen-
desvårigheter och relationsproblematik. I de högre årskurserna arbeta-
de skolkuratorn mest med relationsproblematik, känslomässiga svårig-
heter samt med skolfrånvaro och motivationsproblem. I skolpsykologer-
nas och skolkuratorernas arbete ingick även samarbete med skolper-
sonal samt klientarbete med elever och vårdnadshavare. Skolpsykolo-
gerna och skolkuratorerna samarbetade också med hjälpinstanser ut-
anför skolan. Arbetet var såväl förebyggande som ingripande.

Som en del av organisationsförändringen i staden skedde förändringar 
i chefskapet för elev- och studerandevårdspersonalen. Från och med 
1.6.2017 leds elevvården av chefen för den grundläggande utbildning-
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en, och studerandevården av chefen för den fria bildningen och gymna-
sieutbildningen. Samarbetet psykologer och kuratorer emellan fortsät-
ter dock som tidigare. Under läsåret 2017-2018 vidareutvecklar elev- 
och studerandevårdspersonalen tillsammans med stadens pedagogis-
ka resurscenter modellen för elev- och studerandevård i Helsingfors. 
Målet att utveckla den gemensamma elevvården och det förebyggande 
arbetet.

Verksamhetsberättelsen som bilaga.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Niclas Rönnholm, Chef för den grundläggande utbildningen, telefon: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi

Bilagor
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Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
.


