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Studerandevårdsplan för Gymnasiet Lärkans 

 

1. Förebyggande studerandevård 

 

Motivation och samhörighet är centrala delar i det förebyggande studerandevårdsarbetet och ska 

genomsyra skolans verksamhet. Skapandet av en god stämning i skolan är av hög prioritet.  

 

Studerandevården genomförs i samverkan med de studerande och deras vårdnadshavare samt skolans 

personal 

 

I form av introduktionsdagar, lägerskola och tutorverksamhet läggs särskilt vikt vid skolstarten för nya 

studerande. Dessa har som syfte att stöda och vägleda de nya studerande under början av deras studier. 

Specialdagar och särskilda evenemang som ordnas inom ramen för skolans verksamhet utgör också 

viktiga inslag i det förebyggande studerandevårdsarbetet.  

 

Alla ettor får vid skolstarten information om studerandevården inom ramen för den obligatoriska 

studiehandledningskursen. Alla nya studerande ges möjlighet att diskutera enskilt med grupphandledare, 

studiehandledare, kurator samt hälsovårdare.  

 

Studeranden och vårdnadshavare får information om studerandevården vid allmänna möten.  

Studerandevårdsplanen finns tillgänglig på Lärkans hemsida.  

 

 

2. Det totala behovet av studerandevård och tillgängliga studerandevårdstjänster  

 

Behovet av studerandevård kartläggs bland annat genom Lärkans studerandeenkät. Undersökning av 

hälsa, välbefinnande och trygghet (Hälsa i skolan) görs i skolan vartannat år av Institutet för Hälsa och 

Välfärd. Resultaten presenteras för lärarkåren och för studerandevården.  

Studerandevårdstjänsterna består av hälsovårds-, psykolog- och kuratorstjänster. Se närmare beskrivning 

av arbetsuppgifter i avsnittet om gemensam studerandevård. 

 

Kurator    3 dagar/v 

Hälsovårdare   2,5 dagar/ v 

Läkare    2 dagar/ mån 

Psykolog    1 dag/v 

Psykiatrisk sjukskötare  kan konsulteras alla dagar 

Speciallärare   På plats 1,5 dagar/vecka. Behovet större 

 

 

(kontaktuppgifter, se bilaga 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Gemensam studerandevård  

 

Alla som arbetar i läroinrättningen bär ett ansvar för studerandevården. Studerandevården är uppdelad i 

generell studerandevård som utgörs av representanter från olika aktörer inom skolan och arbetar för 
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välmående i skolan läsårsvis, samt studerandevårsdgruppen som består att ett mindre team som arbetar 

kontinuerligt med aktuella ämnen som berör studerandes välmående. Skolpersonal kan konsultera 

studerandevårsgruppens medlemmar när som helst under läsåret. 

 

Läroanstaltens studerandevårdsgrupp, eller den generella studerandevårdsgruppen ansvarar för 

den allmänna planeringen, utvecklingen och utvärderingen av elevhälsan inom läroanstalten. I gruppen 

kan ingå grupphandledare, studerandekårens handledande lärare, speciallärare, studiehandledare, kurator, 

psykolog, hälsovårdare, och studeranderepresentanter. I gruppen kan även ingå läkare eller andra 

sakkunniga, samt representanter för vårdnadshavarna. Gruppen sammanträder tre gånger per läsår.  

Studerandevårdsgruppen i Gymnasiet Lärkan leds och sammankallas av prorektor. 

 

Studerandevårdsgruppen i Gymnasiet Lärkan leds av biträdande rektor och består av 

studiehandledare, hälsovårdare, speciallärare och kurator samt psykolog. Studerandevårdsgruppen 

ansvarar för planering, utveckling, genomförandet och utvärderingen av elevhälsan. 

studerandevårdsgruppen kan också höra utomstående experter och samarbetsinstanser. Vid oro kan lärare 

konsultera medlemmar av studerandevårdsgruppen. Detta sker i första hand anonymt, så att studerandes 

namn inte framkommer av konsultationen. Skulle konsultationen inte ske namnlöst, bör studerande ge sitt 

muntliga samtycke, och senast i efterhand informeras om kontakten.   

Varje läsår förs basgruppsvisa pedagogiska samtal. I samtalen deltar förutom grupphandledaren till 

exempel skolans biträdande rektor, studiehandledare, speciallärare. Biträdande rektor planerar den årsvisa 

tidtabellen för mötena och fungerar som sammankallare. tisaOm oro för en studerande uppstår i 

anslutning till de pedagogiska mötena bör oron tas upp med studeranden eller med vårdnadshavare. 

Studerandevårdspersonalen kan konsulteras namnlöst eller med tillstånd av studeranden eller 

vårdnadshavaren. 

 

Hälsovårdare träffar årligen samtliga studerande på årskurs 1 och 2. Hälsotillståndet kartläggs och 

studerande får information om förebyggande hälsovård. Hälsovårdaren erbjuder studerande i åk 1 en 

hälsoträff där hälsotillståndet kartläggs och studerande får information om förebyggande hälsovård. 

Pojkarna i åk 2 har sin uppbådsgranskning under våren, besök hos både hälsovårdare och skolläkare. 

Hälsovårdaren har mottagning i skolan tisdag, onsdag och torsdag. 

 

 

Kurator erbjuder stödsamtal åt Lärkans studerande och kan konsulteras av lärare och vårdnadshavare och 

har ett tätt samarbete med bl.a. studiehandledarna. Kuratorn samarbetar även med många 

samarbetsinstanser inom staden och tredje sektorn. Kuratorn finns på plats i huvudsak tisdag, onsdag och 

fredag. 

 

Psykologen arbetar med frågor kring inlärning och psykisk hälsa. Psykologen kan erbjuda träffar med 

grupper med syftet att väcka intresse för det egna psyket och möjligheterna att påverka det psykiska 

måendet. Studerande som önskar stödsamtal kan själva ta kontakt till psykologen, som är på plats i 

Lärkan på måndagarna. Psykologen strävar efter att erbjuda 1-5 träffar till studerande i behov av stöd. 

Även vårdnadshavare och personal har möjlighet att konsultera psykologen.  

Psykiatrisk sjukskötare är anträffbar per telefon vardagar kl. 12-13, mottagning må – fre i Arcada. 

Psykiatriska skötaren kan kontaktas om den studerande har panik/ångestkänslor, problem med ätande, 

sovande el.dyl. De studerande kan själva ta kontakt till psykiatriska sjukskötaren men kan också få hjälp 

med kontakttagandet av studerandevårdspersonalen. 
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Specialläraren gör ett kartläggande läs- och skrivtest vid behov med alla ettor vid skolstarten. 

Specialläraren deltar i introkursen/studiehandledningskursen och berättar om sitt arbete, samt erbjuder de 

studerande som önskar att få göra enskilda läs- och skrivtest. Specialläraren träffar enskilt alla de som 

lämnat in utlåtanden över läs- och skrivsvårigheter eller andra svårigheter som påverkar inlärningen. 

Specialläraren håller en kurs i studieteknik, öppen för alla studeranden som vill effektivera sin inlärning. 

Specialläraren träffar även enskilda studeranden för individuell handledning i studieteknik. Utredningar 

av läs- och skrivsvårigheter görs enligt behov och specialläraren hjälper studeranden med ansökan om 

specialarrangemang inför studentskrivningarna. Specialläraren finns på plats i skolan 1,5 dagar/vecka.  

 

 

 

 

 

 

Övrigt stöd för studerande 

 

Studiehandledaren träffar samtliga tvåor för individuella samtal kring studierelaterade frågor och 

framtidsplaner. Studerande som önskar kan boka tid för ett individuellt samtal med studiehandledaren. 

 

Grupphandledarna håller samtal med alla första årets studerande enskilt och i smågrupper och följer 

upp studerandes frånvaro och studieframgång. Skolan reagerar på frånvaro i enlighet med frånvarotrappan 

som ska finnas tillhands i lärarrummet. 

 

Specialläraren gör ett kartläggande läs- och skrivtest med alla ettor vid skolstarten. De studerande som 

fått låga resultat i testet får göra en grundligare testning och specialläraren diskuterar eventuella 

stödåtgärder med den studerande och lärarna. Specialläraren håller en kurs i studieteknik, öppen för alla 

studeranden som vill effektivera sin inlärning. Specialläraren träffar även enskilda studeranden för 

individuell handledning i studieteknik. Utredningar av läs- och skrivsvårigheter görs vid behov och 

specialläraren hjälper studeranden med ansökan om poängkompensation eller specialarrangemang inför 

studentskrivningarna. Specialläraren finns på plats i skolan var 3:e vecka måndag-torsdag. 

 

 

Övriga planer och tillvägagångssätt 

 

Lärkans räddningsplan tar upp hur fastigheten ska erbjuda en trygg miljö under normala förhållanden, 

vid storolyckor samt vid undantagssituationer.  Ur räddningsplanen framkommer även hur man värnar om 

att studiemiljön är tillgänglig, hur olyckor förebyggs, hur första hjälpen är ordnad och hur de studerande 

hänvisas till vård. Räddningsplanen har distribuerats i elektronisk form till alla lärare. Räddningsplanen 

finns i kansliet. 

Antimobbningsplanen tar upp förebyggande åtgärder, uppfångande verksamhet och erbjuder en 

handlingsplan vid mobbningsfall.  Planen finns på skolans hemsida. 

Rusmedelsplan för stadens gymnasier har uppgjorts i samarbete med stadens ungdomscentral Klaari.  

Jämställdhetsplanen tar upp mål, metoder, principer för jämställdhet i skolan. Planen finns på skolans 

hemsida. 
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Under läsåret 2019-2020 testas en ny modell för hur grupperna är strukturerade. I modellen har dessa 

grupper och övriga grupper sammanslagits, med subgrupper som ansvarar för var sitt område. Modellen 

utvärderas efter läsåret.  

 

Frånvaro  

Vid frånvaro följer skolan frånvarotrappans anvisningar. Frånvarotrappan skall finnas tillgänglig för 

grupphandledarna i lärarrummet. Vid upprepad frånvaro diskuterar grupphandledarna i första hand med 

studerande om orsaken till frånvaron och är vid behov i kontakt med vårdnadshavarna då studeranden är 

minderårig. Om frånvaron ökar trots detta kan grupphandledaren konsultera gruppen för individuell 

studerandevård om vidare åtgärder. Vid behov kan utomstående instanser så som barnskyddet eller 

uppsökande verksamheten vid Sveps kopplas in.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Ordnandet av individuell studerandevård  
 

Den individuella studerandevården skräddarsys utgående från behovet. Vid behov tillsätts en 

sektorsövergripande expertgrupp inom skolan, som utreder stödbehovet hos den studerande, eller en 

grupp av studerande. Medlemmar i expertgruppen utses med skriftligt samtycke av den studerande. Om 

hen inte har förutsättningar att bedöma betydelsen av sitt samtycke, kan vårdnadshavaren ge sitt samtycke 

i den studerandes ställe. Den studerandes egna önskemål hörs alltid när gruppen planerar lösningar och 

åtgärder. Studeranden har alltid rätt att anlita studerandevården. Vid behov samarbetar expertgruppen 

med sakkunniga och myndigheter såsom specialsjukvården, socialverket, polisen eller ungdomsväsendet. 

Den studerande måste på ett klart och förståeligt sätt informeras om sina rättigheter och faktorer som 

påverkar den studerande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En medlem i en expertgrupp får inte använda de sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får tillgång 

till som medlem i gruppen för något annat ändamål än elevhälsa. 

 

5. Samarbetet med de studerande och deras vårdnadshavare  

 

I Lärkans studerandevårdsgrupp deltar studeranderepresentanter som för de övriga studerandes talan. 

Även vårdnadshavare kan inbjudas till studerandevårdsmöten. Resultatet av Lärkans egen enkät 

presenteras även för föräldrar på föräldramötet för årskurs 2.  

Utgångsläget är, att man för behandling av enskild studerandes ärende bör få den 

studerandes samtycke eller, om han eller hon inte har förutsättningar att bedöma vad 

samtycket innebär, vårdnadshavarens samtycke. Tillvägagångssätten övervägs från fall till 

fall med respekt för den studerandes och vårdnadshavarnas rättigheter och ansvar. Om den 

studerande vill förbjuda sina vårdnadshavare att delta i behandlingen av ärendet eller 

förbjuda att information med anknytning till ärendet delges vårdnadshavarna, bedöms 

situationen av en sakkunnig inom social- och hälsovårdssektorn beroende på vilken sektor 

hjälpbehovet rör.  
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6. Genomförande och uppföljning av studerandevårdsplanen  

 

Som en del av studerandevården hålls kontinuerliga planerings- och uppföljningsmöten under läsåret. 

Målet är att planera och genomföra förebyggande evenemang samt att följa med studerandenas 

studieframgång, trivsel och välmående i skolan. Inom ramen för skolans utvärderingar sker också en 

utvärdering av studerandevården i form av enkäter för studerande, diskussion vid studerandekårens 

utvärderingsmöten.  

 

Även lärarkåren ska vid sitt utvärderingsmöte ha möjlighet att diskutera studerandevården. 
Bilaga 1 

 

Studerandevårdens kontaktuppgifter 

 

Hälsovårdare: Pamela Hakulinen. 050 310 5570, pamela.hakulinen@hel.fi.   

Mottagning i Lärkan tisdag, onsdag samt torsdag förmiddag. 

Skolkurator: Mette Salvesen 050 553 9697, mette.salvesen@edu.hel.fi.   

Mottagning i Lärkan tisdag, onsdag och fredag. 

Psykolog: Gerda Kraemer, 040 670 5590, gerda.kraemer@edu.hel.fi 

Mottagning i Lärkan på måndagar. 

Speciallärare: Bo-Håkan Söderholm 050-401 3206, bo-hakan.soderholm@edu.hel.fi 

Skolläkare: 2d/mån. Bokning via hälsovårdare Pamela Hakulinen. 

Psykiatrisk skötare: Viveka Eriksson (våren 2020) 040 336 0188, viveka.eriksson@arcada.fi 

Mottagning må – fre i Arcada  

  

 

Övrig personal 

Biträdande rektor: Cathrine Jipp 050 362 5003, cathrine.jipp@edu.hel.fi  

Studiehandledare: Carina Järf- Ringbom 050 361 2545, carina.jarf-ringbom@edu.hel.fi 

Speciallärare:  
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