
-^\
.1|- \ ope ru\slLLrrus
-rD^(D- UTBILDNINGSSTYRETSENv

Anordnare av utbildning som forbereder
for gymnasieutbildning

Generaldirektor

BII-AGA

FON TANNEDOM

FORESKRIFT

16.6.201,4

Giltighetstid

Ritten att meddela
foreskriften
foljer av

Andrar foreskrift nr

20/01.1./201,4

Fr. o.m. 1.8.201.4 tillsvidare

Gymnasielag (629 / 1,998) 1 S

(zindrad genom lagen
1,044/201,3) och lag om elev-
och studerandevitd
(1287 /201,3) 13 och 24 $

1,/011/201,4

tiNonINc Av cRUNDERNA non TAnopLANEN FOR UTBILDNTNG soM FoRBEREDER FoR
GYMNASIEUTBILDNING 2014

Grundema fiir liiroplanen ftir utbildning som ftirbereder ftir gymnasieutbildning 2014

Utbildningsstyrelsen har beslutat att andra kapitel 5.3 Studerandevird i Grundema for
lfuoplanen fot utbildning som fotbereder fcir gymnasieutbildning i enlighet med bilagan.

Foreskriften giller fr. o.m . 1.8.201 4 tillsvidare.

Foreskdften forutsitter att anordnama av utbildning som forberedet for gymnasieutbildning
andrar sin ldroplan. Utbildningsanordnarna ska ta i bruk en liroplan i enlighet med de nya
grunderna frin och med den 1 augusti 2014.

Utbildningsanordnama kan inte ldmna denna foreskrift obeaktad eller awika ftin den.
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ANDRING AV KAPITEL 5.3 STUDERANDEYARD I GRUNDERNA T6N TANOPLANEN
FOR UTBILDNING SOM FORBEREDER F6R GYMNASIEUTBILDNING 2014

5.3 Studerandevitd

I utbildningen som forbereder for gymnasieutbildning ska studerandevirden ordnas och genomforas enligt
sarrlma pdnctpet som i gymnasieutbildningen for unga. Den som ordnar utbildning som forbereder for
gymnasieutbildning ska enligt lagen om elev- och studerandevird och foreskriften om inddng av

grundema for lfuoplanen for gymnasieutbildning for unga (6/011/2014) utarbeta en studerandevirdsplan
for vage lfuoanstalt. Planen ska beskriva hur de studerandes bakgrund och individuella behov beaktas i
ordnandet och genomforandet av den gemensalnma och individuella studerandevirden.
Studerandevirdsplanen for utbildning som forbereder for gymnasieutbildning kan inkluderas i
studetandevirdsplanen for gymnasieutbildning for unga.

Studerandevitden ska otdnas genom yrkesovergripande samarbete med undervisningsvisendet och social-
och hdlsovirdsvdsendet si att den bildat en fungerande och sammanhingande helhet. Den ska omfatta
studetandevitd i enlighet med en liroplan som utbildningsanotdnaten godkdnt, studerandevirdstjinster
bestiende av psykolog- och kuratorstjinster samt tjinster inom studerandehdlsovirden. Den kommun dir
ldroanstalten 6t beldgert aflsvarait for att tillhandahilla tjinstema. Den studerande har tan att avgiftsfritt fi
sidan studerandevird som forutsitts for att han eller hon ska kunna delta i utbildningen, med undantag av

sjukvfudstjnnster for studerande som $dlt 18 ir.

Studerandevirden ska besti av bide gemensam och individuell studerandevird. Den gemensafirma
studerandevfuden ska vart- en del ^v verksamhetskulturen i utbildningen som forbereder for
gymnasieutbildning och omfatta htgdrdet som frdmjar de studerandes delaktighet,larande, vilbefinnande
och hdlsa. Det dr ocksi ,.iktigt att frarnla och folja upp hela ldroanstaltens vilbefinnande och vima om en

sund, trygg och tillgdnglig studiemiljo. Studerandevirden ska genomforas i samarbete med de studerande,

deras virdnadshavare och vid behov med andra kommunala myndigheter och aktorer som frdmjar de

ungas vilbefinnande, hdlsa och tygghet.

Med individuell studerandevird avses studerandevirdstjdnster som den studerande har tatt till, nimligen
studetandehllsovird, psykolog- och kuratorstienster inom studemndeviLrden samt yrkesovergdpande
studerandevird som giller en enskild studerande och genomfots av en yrkesovergripande expertgrupp
som tillsitts frin fall till fall.

Syftet med den individuella studerandevirden ar att fuamja den studerandes vdlbefinnande, hdlsa och
studieformiga och att identifieta individuella behov i anslutning till dem eller till den studerandes

livssituation. Milet dr ocksi att i ett tidigt skede forebygga problem och tillhandahhlla det stcid som
behovs.

Individuell studerandevird ska genomforas i samverkan med den studetande och med hans eller hennes

samtycke. Den studetande och vitdnadshavarna ska informeras om forfaringssitten inom
studetandevitden, den enskilda studerandes rittigheter i studerandevitden och om vad lagen fcireskriver

om fodaringssitt och behandling av uppgifter i anslutning till olika itenden. Den studerandes integritet
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