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§ 17
Handlingsplan för att stödja studerandes studievälbefinnande i 
Helsingfors stads gymnasier

HEL 2022-007106 T 12 00 01

Beslut

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning beslutade att 
godkänna Handlingsplanen för att stödja studerandes studievälbefin-
nande i Helsingfors stads gymnasier. Planen är en del av gymnasiets 
läroplan och ska därför godkännas av sektionen.  

Ändringarna träder i kraft 1.8.2022. 

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Moa Thors, Chef för den fria bildningen och gymnasieutbildningen, telefon

moa.thors(a)hel.fi
Nina Malaska, pedagogisk sakkunnig, telefon

nina.malaska(a)hel.fi

Bilagor

1 Handlingsplan för att stödja studerandes studievälbefinnande i Helsing-
fors stads gymnasier

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Målet med studerandevården och studerandevårdens planer är att 
främja de studerandes lärande, hälsa och välbefinnande och värna om 
hela läroanstaltens välbefinnande och en sund och trygg studiemiljö. 
Enligt 13 § i lagen om elev- och studerandevård skall gymnasierna ha 
en plan för hur de studerande ska skyddas mot våld, mobbning och 
trakasserier. Dessutom ska det finnas en beskrivning av hur samarbete 
ordnas med de studerande och deras familjer samt med dem som ar-
betar vid läroanstalten och andra aktörer som bidrar till de studerandes 
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välbefinnande. Dessa planer finns som en bilaga till Helsingfors stads 
gymnasiers studerandevårdsplan. 

Namnet på denna bilaga som togs i bruk 2015 och uppdaterades 2019 
har varit Handlingsplan för att säkerställa förutsättningarna för studier i 
gymnasiet. Under våren 2022 har bilagans namn ändrats till Hand-
lingsplan för att stödja studerandes studievälbefinnande i Helsingfors 
stads gymnasier. Även innehållet i planen har uppdaterats, bland annat 
på grund av Utbildningsstyrelsens föreskrift (OPH-1103-2022) om revi-
dering av den lokala läroplanen gällande studerandevården och disci-
plinära åtgärder. Handlingsplanen har också fått nya kapitel för att bätt-
re bemöta aktuella fenomen i samhället som jämställdhet, jämlikhet och 
likabehandling, grooming samt förebyggande av våld i nära relationer 
och hedersrelaterat våld. 

Planen är en handbok för rektor, gymnasiets personal samt studerande 
och den består av konkreta anvisningar gällande förebyggande arbete 
samt hur man skall gå tillväga i utmanande situationer. Planen gås ige-
nom i början av läsåret så att personalen och de studerande är med-
vetna om tillvägagångssätt, rättigheter och skyldigheter hos var och en. 

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Moa Thors, Chef för den fria bildningen och gymnasieutbildningen, telefon

moa.thors(a)hel.fi
Nina Malaska, pedagogisk sakkunnig, telefon

nina.malaska(a)hel.fi

Bilagor

1 Handlingsplan för att stödja studerandes studievälbefinnande i Helsing-
fors stads gymnasier

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden
.


