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ANONING AV GRUNDERNA FoR LARoPLANEN FoR DEN GRUNDLAGGANDE UT-
BILDNINGEN / KAPITEL s.4 nrBwAnD ocH rnAu;eNDE AV TRyccHEr ocs sA-
KERHET

KAPITEL 5.4 Elewdrd

I gtundema fot liroplanen for den grrrndliggande utbildningen anvinds begreppen eler,'vard, eler,' och
skola i stdllet for de i lagen om elev- och studerandevitd anvanda begreppen elevhilsa, studeran<le och
liroanstaltl.

I takt med att barnens och de ungas uppvixtmiljci och skolans verksamhetsmiljo forindras, har elelr.irden
blivit en allt viktigare del av skolans kirnvetksamhet. Elewirden hinger nira samman med skolans fost-
rings- och undervisningsuppdrag. Elewirdsarbetet ska utgi frin barnets bista2.

Eleven har lz;tt att avgiftsfritt fi den elewird som behovs for att eleven ska kunna delta i undervisningen3.
Elewvitd innebir att framja och upptdtthilla elevens studieframging, goda psykiska och $'siska hilsa, socr-
ala vilbefinnande och vetksamhet som okar forrrtsattningatna for dessa i skolan. Eler,'virden ska i forsta
hand besti av forebyggande, gemensam elewird som stodjer hela skolan. Utover det har eleverna ocksi
lagstadgad ritt till individuell elewird.a Yrkesovergdpande samarb ete at centralt inom elewirden. Elev-
virdsatbetet ska grunda sig pi konfidentialitet och ett respektfullt forhillningssitt till eleven och vird-
nadshavaten samt 

^ttrl:ran 
stodjer deras delaktighet.

Elewitden i den gundliggande utbildningen och planerna som anknyter till den regletas i lagen om elev-
och studetandevitd. I detta kapitel beskdvs de centrala principerna for eler,'virden och milen for den elev-
vird som hor till undewisningsvdsendet. I{apitlet innehiller iven anvisningar fcir arbetet med den lokala
liroplanen och den skolspecifika elewirdsplanen. Stodet fcir lirande och skolging som ingir i unden rs-

ningen beskrivs i kapitel 7 i grunderna for litoplaneflt.

5.4.L Yrkesiivergripande samatbete inom elewirden

Eler,'virden ska ordnas genom yrkesovergripande samarbete med undervisningsvisendet och social- och
hilsovirdsvisendet si att eler,'virden bildar en fungerande och sammanhingande helhet6. Eler,'virden ska

genomfciras i samarbete med eleven och elevens virdnadshavare med hinsyn till elevens ilder och forrrt-

- Lag om elev- och studerandev6 rd (!287 /2O!3) 1 5 3 mom.
2 

FN:s konvention om barnets rettigheter i.989
t 

L"g or elev- och studerandev6rd 9 5 4 mom.
o 

Lag om elev- och studerandevird 3 5 1 och 2 mom.
t 

Lag om elev- och studerandev6rd G 5t 
Lag om elev- och studerandev6rd 9 S 1 mom.
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sdttningar. Vid behov ska man ocksi samarbeta med andra aktcirer.T Om det finns orsak ;ll oro gillande
skolgemenskapen eller i anknytning till elevetnas vilbefinnande forsoker man hitta en losning i samarbete

med elevetna och virdnadshavarna.

Elewirden i skolan ir en uppgift som hot till alla som arbetar i skolgemenskapen och alla som ansvarar

fot elewirdstjinsterna. Skolans petsonal bir det primara ansvaret for vdlbefinnandet i skolgemenskapen.s

Till elewirdstjinstema hor psykolog- och kuratorstjinster samt skolhilsovirdstjinster'. Dessa experters

uppgifter beror bide individen, gemenskapen och samarbetet. Tiinstema skavata litt tillgingliga for ele-

vern^ och virdnadshavarnatu. Tjinstema ska ordnas inom lagstadgad tidtt.

Elevetna och deras vitdnadshavate ska informeras om den elewird som finns att tillgi och anvisas att
soka de elewirdstjinster som de behovert'. Ele..ens och virdnadshavarens delaktighet i elewirden, sys-

tematiskt samarbete och information om elewirden okar kdnnedomen om elewirden och sinker troskeln
att anbta tjinsterna. Att personalen inom olika yrkesgrupper konsulterar vatandta dr en oikug arbetsmetod

inom elewirden.

Milen, uppdtagen och pdnciperna fcir genomfcirandet av elewirden ska utgcira en salilnanhingande kon-
tinuitet som stricket sig frin forskoleunderr.isningen till utbildningen pi atdta stadiet. I{ommunikadonen
mellan de olika utbildningsstadierna ir viktig n:ar rr'an funderar civer elewirden som helhet. Enhediga for-
faringssitt stodjer elevens hilsa, vilbefinnande och ldrande i de olika utvecklingsstadierna. Samarbetsstruk-

tureffia, -fotmerna och -fcjtfaringssitten for den yrkesovergripande elewirden ska utvecklas inom skolan

och med olika samarbetsparter. Utvecklingsarbetet forutsdtter systematisk utvirdering av elewirdenl3.

Eleuudrdsgapper/a

Utbildningsanordnaren ska tillsitta en styrgrupp for elewirden och elewirdsgrupper for de enskilda sko-

lotna. Arenden som gillet en enskild elev ska behandlas i en expertgrupp som tillsitts frin fall till fall. Alla
tre grupper har sina egna uppglfter och en sarffnansittning som bestdms utgiende frin uppgifterna. Alla
elewirdsgrupper ska vara ytkescivergripande, vilket innebir att gruppen utciver undervisningspersonal

ocksi ska ha medlemmar som fciretrider skolhdlsovirden samt psykolog- och kuratorstiAnster i enlighet

med vad itendet som behandlas fcitutsdtter.

Stytgruppen 
^flsvzrar 

for den al)manna planeringen, utvecklingen, styrningen och utvdrderingen av den
enskilda utbildningsanordnarens eler,'vird. Styrgruppens uppgifter kan ocksi skcitas av nigon annan fitr
dndamilet hmplig grupp. Tvi ellet flera utbildningsanordnare kan ocksi ha en gemensam styrgrupp.

Samma grupp kan ocksi vara gemensam fcjr flera utbildningsformer och det dr di befogat att anvanda

bendmningen styrgrupp for elevhilsa.

' Lag om elev- och studerandevird 3 5 4 mom. och 18 5 1 mom.
t 

Lag om elev- och studerandev6rd 4 5 1 och 2 mom.

' Lag om elev- och studerandevSrd 3 5 3 mom.
to 

Riksdagens kulturutskotts betiinkande t4/2O13 rd
'- Lag om elev- och studerandevird 15 I och 17 5t' 

Lag om elev- och studerandevird 11 5 1 och 2 mom.
tt 

Lag om elev- och studerandev6rd 25 5
to 

Lag om elev- och studerandev6rd 14 5 1-4 mom.
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Skolans eler,'virdsgtupp ansvarar for planedngen, utvecklingen, genomfcirandet och utvirderingen av sko-
lans elewird. Gruppen leds av en person som utses av utbildningsanordnaren. Utbildningsanordnaren ska
;llsammans med de sektoret som producerar elewirdsgdnster bestimma om gruppens sammansdttmng,

uppgifter och forfaringssitt. Elewirdsgruppen kan vid behov hcira experter. Gruppens viktrgaste uppgift
at att fuamia vilbefinnande och sikethet i skolan och att genomfora och utveckla ovrig gemensam elev
vird.

En expertgrupp ska sammankallas for att utreda behovet av stod och ordna elevvirdstjiinster for en en-
skild elev ellet en viss elevgrupp. Gruppen sammankallas av den person i unden'isningspersonalen eller
elewitden som irendet pi grund av personens atbetsuppgifter hor till". Gruppens yrkescivergripande
sammansittning bestims frin fall till fall och utgiende frin irendet som behandlas. Expertgruppen ska

utse en ansvarspetson inom gruppen. For att utse experter till medlemmar i gruppen och for att andra
samatbetsp^ttr.er eller nirstiende till eleven ska fi delta i arbetet i gruppen forutsitts elevens eller vird-
nadshavarens samtycke.

5.4.2 Gemensam elewird

Eler,'virden ir en viktig del av verksamhetskulturen i den grundliggande utbildningen. Till den gemen-
salilna elewitden hor att folja upp, utvirdera och utveckla vilbefinnandet i skolgemenskapen och eiev-
gtuppema. Dessutom ska men se ;ll 26 skolmilion dr hilsosam, trygg och fri frin htnder.16 Gemensamma
fofaringssitt ska utvecklas i samarbete med eleverna, virdnadshavarna och ovriga myndigheter och akto-
ler som framjar barns och ungas vzilbefinnande.

Att elevetna och virdnadshavarna dr delaktiga och fir sin rost hord i fr6,gor som galler den gemensarruna
elewitden fu viktigt och stdrker vilbefinnandet. Utbildningsanordnaren ska framla elevernas delaktighetlT.
Elewirden skapat forutsittningat for samhorighet, omsorg och oppen vixelverkan i skolan. Fcirfaringssdtt
som cikar delaktigheten hjilpet ocksiL till att fdrebygga och uppticka problem i ett tidigt skede och ordna
det stcid som behcivs.

Eleven hat ratt till en trygg studremili6r8. Det innebir sivdl fysisk och psykisk som social trygghet. Ut-
gi'ngspunkten for otdnandet av undervisningen ar att garantera elevernas och personalens sikerhet i alla
situationer. En lugn atmosfir fuamjar arbetsron. Ordningsreglet okar sikerheten, trivseln och den interna
otdningen i skolanle. Utbildningsanordnaren ska som en del av den skolspecifika elewirdsplanen utarbeta
en plan for att skydda eleverna mot vild, mobbning och trakasseri. Om det forekommir trakasseder,
mobbning ellet vild i skolan eller pi skolvigen, ska liraren eller tektorn informera virdnadshavarna 'ill de

inblandade eleverna.'n

Omsorg om skolbyggnad, undervisningslokaler och liromedel bidrar till en hilsosam och trygg miljo. Sko-
lan ska ha enhetliga fcirfadngssitt for underwisning som genomfors i olika lirmiljoer och for rasterna. Sd-

" Regeringens proposition till riksdagen med forslag till lag om elev- och studerandevi rd 67/20t3t'Lag 
om elev- och studerandevird 4 5 1 mom.

tt 
Lag om grundldggande utbildning 47 a 5 ! mom. (1267 /2OI3ltt 
Lag om grundliggande utbildning 29 5 1mom. (L267/ZOI3|

t'Lag 
om grundldggande utbildning 29 5 4 och 5 mom. (1267/ZO!31

'o Lag om elev- och studerandevird 13 5 2 mom. 4 punkten och Lag om grundliiggande utbildning 29 S 3 och 7 mom.
(7267/2OL3)
Opetushallitus

Hakaniemenranta 6, P1380,00531 Helsinki, puhelin 029 533 1OOO, faksi 029 533 1035, etunimi.sukunimi@oph.fi, www.oph.fi
Utbildningsstyrelsen

Hagneskajen 6, PB 380,00531 Helsingfors, telefon 029 533 1000, fax 029 533 1035, f6rnamn.efternamn@oph.fi, www.oph.fi



4 (10)

kerhetsanvisningar fot undervisningen i olika liroimnen ska foljas. Utbildningsanordfl^refl ska se till att
elevens htmiljo i,t ttygg undet perioden med praktisk arbetslivsodentering. Man ska systematiskt frimja
och folja upp vdlbefinnandet i skolgemenskapen och att skolmiljon ir hilsosam och trygg. Skolrniljon ska

gtanskas och utvirderas med tre irs mellanrum2t. TiJl framjande av trygghet hor ocksi de fcitfaringssitt
som giller skoltransporterna, datasikerheten och att forebygga olyckor.

5.4.3 Individuell elewAtd

Med individuell eler,'vird avses skolhilsovirdstjinster, psykolog- och kutatorstjinster som ges eleven samt

pkesovergripandese eler,'vird som gdller en enskild elev." De omfattande hilsoundetsokningal som ge-

nomfors inom skolhilsovirden och andra iterkommande kontroller ir en del av den individuella elewir-
den. Sammanstillningarna av dem ger information som ocksi kan anvdndas inom den gemensamma elev-

virden.

Milet med den individuella elewirden 
^r 

att f6li^ upp och framja elevens utveckling, hilsa, vilbefinnande
och litande som helhet. Det ir ocksi viktigt ^tt gararrtera tidigt stod och forebygga problem. Elevernas

individuella forutsdttningar, resutser och behov ska beaktas bide nir eler.'viirdsstodet planeras och i sko-

lans vardag.

Individuell elewitd forutsitter alltid elevens och vid behov viLrdnadshavarefls samtycke". Elevens delak-

tighet, egna onskemil och isiktet om itgirder och lcisningar som giller honom eller henne ska beaktas

enligt elevens ilder, utveckLngsnivi och ovdg personliga forutsittningarto.Vetelverkan skavara oppen
och priglas av tespekt och konfidentialitet. Arbetet ska ordnas si att eleven upplever situationen som ro-
fylld och atthan fir sin rost hotd. Bestimmelser om sekretess och oveddmnande av uppgifter ska foljas i
elewirdsarbetet.

Ocksi nir det gdllet stod fot en enskild elev ska behandlingen av ett irende i en expertgtupp och gruppens

sammansittning grunda sig pi elevens eller vid behov virdnadshavarens samtycke. Med specifikt skrifdigt
samtycke av eleven eller virdnadshavaren fit behovliga samarbetsparter inom elevwirden eller nirstiende
till eleven delta i behandlingen av arendet.zs Medlemmama i gruppen har dessutom ratt att be behovliga
experter om rid i elevens arend36.

Behandlingen av en enskild elevs itende i en expertgrupp ska dokumenteras i en eler,'virdsjournal. Den
ansvariga i gruppen ska i eler,'vitdsioumalen anteckna de uppgifter som ir nodvindiga for att ordna och
genomfota den individuella elewirden. Anteckningarna kan ocksi gciras av andta medlemmar i expert-

gruppen. Journalen ska fciras i fordopande och kronologisk form. Enligt lagen om elev- och studerande-

vfud ska journalen innehilla foljande uppgifter:27

" Hiilso- och sjukv6rdslag0326/20L0) L6 5 2 mom. och Statsr6dets fdrordning om ridgivningsverksamhet, skol- och
studerandehdlsovird samt fdrebyggande mun- och tandv6rd fcir barn och unga (335/2OL!) !2 g

" Lag om elev- och studerandevdrd 5 5 1 mom.
" Riksdagens kulturutskotts betiinkande 1,4/2O!3 rd

'o Lag om elev- och studerandevird 18 5 1 mom.

" Lag om elev- och studerandevird 19 5 1 och 2 mom.

" Lag om elev- och studerandevird 19 5 3 mom. och lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (62I/19991 26 g 3
mom.

" Lag om elev- och studerandev6rd 5 I 2 mom. och 20 5 1, 3 och 4 mom.
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o elevens namn, personbeteckning, hemkommun och kontaktinformatiofl samt, for mindeririga ele-

ver, vitdnadshavarens eller en anflafl laglig foretridares namn och kontaktinformation
o datum for dokumenteringen samt vem som gjort den och hans eller hennes yrkes- eller tjdnste-

stdllning,

. vem som deltagit i motet och deras stillrring,
o vad irendet gdller och vem som inlett irendet,
o vilka itgirder som vidtagits medan elevens situation har utretts, sisom utlitanden, undersokningar

och utredningat,

o vilka htgardet som vidtagits, sisom samarbete med olika parter samt tidigare och nuvarande
stciditgdrder,

. uppgifter om behandlingen av irendet vid gruppens mcite, mcitesbesluten och planen for genom-
forande av besluten, samt

. vem som ansvarat for genomfdrandet och uppfoljningen.
Om uppgifter i en eler,'virdsjournal ldmnas ut dll en utomstiende, ska det i handlingen dessutom antecknas
vilka uppgifter som limnats ut, dll vem och pi vilka grunder."

Ele'"'vi'tdsjoutnaler och ovriga dokument som man inom elerrvirden upprdttat eller erhillit angiende en-
skilda elever ska inforas i ett elewirdstegistet. Utbildningsanotdnaren 

^rlsv^r^r 
for behandlngen av per-

sonuppgifter och uppritthiller tfuhgavannde register. Uppgifter som inforts i eler,'virdsregistret och som
giller en enskild elev eller nigon 

^nnalt 
enskild person dr sekretessbelagda.2e

Skolhilsovirdspersonalen och psykologema ska pi foreskrivet sitt anteckna det individuella elel'virdsar-
betet i en patientjoutnal och andra iournalhandlingar.Ph motsvarande sdtt ska kuratorerna inom eler,-l'ir-
den anteckna klientuppgifterna i en klientjournal.'n

Trots sekretessbestimmelsetna har de som deltar i anordnandet och genomforandet av individuell elev-
vitd for en elev lz;tt att av varandra fi och fill y2121d1a och den myndighet som ansv^r^r for elel,virden
Iamna ut sidana uppgiftet som d,r nodvindiga for att den individuella elewirden ska kunna ordnas och
genomfcitastt. De har ocksi ratt att fi och till varandra och till elevens larare,rektor och utbildningsanord-
naren Iamna ut infotmation som fu nodvindig fot att elevens undewisning ska kunna ordnas pi ett dnda-
milsenligt sitt3'. Den som limnar ut information mi,ste till exempel overviga om det handlar om inform-
ation som ir nodvindig for att garantera elevens eller de 6vriga elevernas sikerhet. Informationen kan till
exempel galTa en sjukdom som eleven har som miste beaktas i undewisningssituationerna. Aven om det
finns en lagstadgad gund for att limna ut information dr det, med tanke pi samarbetet och fortroendet,
alltid bdst att i forsta hand be om elevens eller vitdnadshavarens samtvcke for att lamna ut sekretessbe-
lagda uppgifter.

" Lag om elev- och studerandev6rd 20 S 5 mom.

" Lag om elev- och studerandev6rd 21 5 1. och 22 S 1 mom.
to 

Lag om efev- och studerandev6rd 20 5 2 mom., Lag om patientens stiillning och rdttighet er (785/7992) 12 5 och Lag om
klientens stdllning och rdttigheter inom socialv6rden (B!Z/2OOOIr
tt 

Lag om elev- och studerandevdrd 23 5 2 mom.t' 
Lag om grundldggande utbildning 40 S 2 mom. (L288/2Ot3)
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Om en elev overgir till undervisning eller utbildning som ordnas av en attnan utbildningsanordnare, ska

den tidigate utbildningsanotdnaren begara samtycke av eleven eller vid behov av elevens virdnadshavate

till att sidana sekretessbelagda uppgifter i elewirdens klientregister som behovs fot ele'i,'virdens kontinui-
tet fit cjvetlimnas till den nya utbildningsanordnur.nt'. Ddremot ska uppgifter som dr nodvindiga med

tanke pi ordnandet av undervisningen, trots sekretessbestimmelserna och utan &ojsmil, ovedimnas till
den nya utbildningsanordnaren ellet anordn^ren av gymnasieutbildning ellet ytkesutbildning. Motsvatande

uppgiftet kan ocksi ges pi den nya utbildningsanotdnarens begdran.'a

5.4.4 Elewitdsplanet

Liroplanen ska till den del den beror elewirden goras upp i samtid med de myndigheter som skoter upp-

gifter inom den kommunala social- och hilsovirden3s. Eleverna ska ges mojlighet att delta i beredandet av

liroplanen, planerna som anknyter till liroplanen och skolans ordningsstadga. Skolans elevkir ska hotas

innan planerna och reglerna faststdlls.'r6 Beredningsarbetet ska ske i samatbete med virdnadshavarna och

vid behov ocksi med andra myndigheter och samarbetspartner.

Pi lokal nivi besti,r eler,'virdspl^rten av tre olika planer som ;llsammans styr planeringen och genomfo-
randet av elewirden. Planetna ska utarbetas i yrkesovergripande samarbete. Planerna ar:

o en vdlfirdsplan fot barn och unga, dir uppgifter om elewirden antecknas3T

. en beskrivning av elewirden i den lokala liroplanen3s och

o skolspecifikelewirdsplan3e.

Avsnittet om elewitd i den lokala liroplanen och skolspecifika elewirdsplaner ska utatbetas utgiLende

frin vdlfirdsplanen fot barn och unga och <ivriga riktlinjer som giller barns och ungas vilbefinnande och

trygghet i kommunen.

5.4.5 Ftigor som avgiirs pi lokal nivi och uppgiirandet av en skolspecifik elewirdsplan

Beskrivning av elewArden i den lokala ldtoplanen

Ldroplanen ska beskriva de lokala milen och tillvigagingssitten inom elewirden i den grundliggande
utbildningen. Sambandet med vilfitdsplanen for barn och unga ska beskrivas i liroplanen, liksom de rikt-
linjer som styr atbetet med de skolspecifika elewirdsplanerna. Det ir dndamilsenligt om riktlinjema for
elewirdspl^nerna innehiller en grundstruktur och en del av de irenden som ska ingi i planerna. Pi det

viset kan man siketstalla att planema ir tillrickligl gdlstliga i alla skolot. De gemeflsalilna delarna ska

preciseras och kompletteras skolvis.

Skolspecifik elewirdsplanao

" Lag om elev- och studerandevird 23 5 3 mom.

'o Lag om grundldggande utbildning 40 5 4 mom. (!288/20L3)
" Lag om grundldggande utbildning 15 5 2 mom. (477 /2OO3)tt 

Lag om grundldggande utbildning 47a 5 Loch 3 mom. (!267/2O!3)

" Lag om elev- och studerandevdrd 12 5 och Barnskyd dslag (4L7 /2O07) 12 5 L mom.
tt 

Lag om grundl6ggande utbildning 14 5 2 mom. (477/2OO3)
tt 

Lag om elev- och studerandevdrd 13 5
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Utbildningsanordnaren sva;r^r f6r att det for varje skola utarbetas en plan for hur elewirden ska genomfo-
tas, utvitderas och utvecklas. Planen ska utarbetas i samrid med skolans personal, eleverna och deras

virdnadshavare. Eler,'virdsplanen kan ocksi vara gemensam fof tvi eller flera skolor. Planen ska ses over
inom ett ht efter det att kommunens vilfirdsplan for barn och unga har setts over. Vilfirdsplanen for
batn och unga ska godkinnas ivarje kommuns kommunfullmiktige och ses civer minst vart flarde hra1.

I samband med att elewfudsplanen utarbetas, ska man komma overens om huf skolans personal, eler-erna

och virdnadshavarna och, till de delar det behovs, samarbetsparterna ska goras fortrogna med planen.
Samtidigt avtalas om hur ovan nimnda parter ska informeras om planen.

Den skolspecifika eler,'virdsplanen ska innehilla foljande element:

/. Det totala behouet au eleuudrd och tillgr)ngliga eleuudrdsEcinstera2

For att g r^nteta att tjinstema fcirdelas iinrlikt och att verksamheten inriktas pi ett dndamilsenligt szitt

uppges i elewitdsplanen en uppskattning av det totala behovet av elewird i skolan och tillgingliga elev-
vitdstiinster. Det totalz behovet av elewitd och omfattningen av de tillgdngliga elewirdstjansterna anges

enligt vad de at nar planen bereds. Ifall behovet fcirindras, kan uppskattningen justeras.

Uppskattningen av det totala behovet av elewitd stoder fordelmngen ar,'skolans tillgdngliga resurser mel-
lan gemensam och individuell eler.'vird och elewirdssamarbetet. Uppskattningen ska ta hansyn till den
arbetsinsats som forutsitts av undervisningspersonalen och experter inom eler,'virdstj?insterna for att folja
upp, utveckla och genomfora elewitden. Uppfoljningsinformation om barnens och de ungas halsa och
vilbefinnande och deras levnadsforhillanden ska mingsidigt utnyttjas. Behoven i skolgemenskapen och
skolmiljon, bostadsomridets sirdrag samt antalet elever som behover intensifierat eller szirskrlt stod i sko-
lan ska ocksi beaktas. I uppskattningen ska man ocksi beakta information som man fhtt av eleverna och
virdnadshavarna samt undervisnings - och ele.i,'virdsp ers onalen.

Eler,'vitdsplanen ska innehilla en uppskattning av de elevvitdstjinster som ir tillgdnghga i skolan, ndmh-
gen skolhilsovitds- samt psykolog- och kuratorstjinster. Dessutom ska planen beskriva

o hur elewirdstiinsterna ordnas och vilken arbets- och ansvarsfordelning de frjruts?itter samt det yr-
kesovergripande samarbete som behovs fcjr att genomfcira tjdnsterna, samt

o hut eler,'vfudstjdnstema fordelas mellan individuell elewird, gemensam eler,'vird och elern'ards-

samarbete samt utveckling och uppfoli"i"g av elewirden.

2. Gemensam eleaudrd 
t 

och ti//ucigagingsscitt

I elewirdsplanen ska den gemensamma elewirden beskrivas som helhet, n^rmare bestimt

oo 
Lag om elev- och studerandevird 13 S

a1 
Barnskyddslag 12 5 1 mom.

o' 
Lag om elev- och studerandevird 13 5 2 mom. L punkten

o' 
Lag om elev- och studerandev6rd i-3 $ 2 mom. 2 punkten
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hur den gemensalnma elewirden ordnas och hur man i genomforandet framlar hilsa, trygghet och
vdlbefinnande i skolgemenskapen och skolmiljon.

Dessutom ska elewirdsplanen beskriva

o tillvdgagingssitt och praxis i skolans elewirdsgrupp,
o samatbetet med utomstiende pattet som frdmjar barns och ungas vilbefinnande for att utveckla

den gemensamma elewirden,
o samatbetet i anslutning till elevhandledning, utbildningsovergingar och planedng av fottsatta stu-

diet,

samarbetet och tillvdgagingssitten i samband med undersokningar av skolmiljon och vilbefinnan-
det i skolan,

samatbetet i anslutning till hdlsoridgivmng och undervisning i hdlsokunskap,

ordningsregletna,

hur ftinvaro fcilis upp, hur man informerar om fthnvaro och hur man ingriper,

hur olyckor forebyggs, hut forsta hjnlpen dr ordnad och hut barnen hinvisas till vird,
hur man fotebygger anvindmng av tobaksvaror, alkohol och andta rusmedel och hur man ingriper
i anvindningen,

anvisningar om vintetider och sikerhet r fthga om skoltransporter,

en plan for att skydda eleverna mot vild, mobbning och trakasserier, samt

hur man ager^r vid akuta kriser och hotfulla eller farhga situationer.

o

o

a

a

a

o

o

o

I det foliande definieras rnnehillet i de wi sistnlmnda plznerna n:armare:

a. Plan fot att skvdda eleverna mot vild. mobbnins och trakass eriero'

En plan fot ztt skydda eleverna mot vild, mobbning och ftakasserier ska utarbetas.

bide till elevetnas inbordes samspel och samspelet mellan elevetna och de r,'uxna i
beskriva:

o hur man fotebygger och ingdper vid mobbning, vild och ffakasserier,

o hut ovannimnda fr6,gor beaktas pi skol-, g11lpp- och individnivi,
o hut individuellt stod, behovlig vird, ovriga htgarder och uppfciljning ordnas,

och for den som utsatts,

. samatbetet med virdnadshavarna.

samarbetet med de myndigheter som behcivs,

hut personalen, elevetna, virdnadshavarna och samarbetspalterna ska gotas fcirtrogna med och in-
formeras om planen, samt

o hur planen uppdateras, foljs upp och utvirderas.

b. Verksamhet vid akuta kdser och hotfulla eller farliga situationer

oo 
Lag om elev- och studerandevird 13 5 2 mom. 4 punkten och Lag om grundldggande utbildning 29 5 3 mom.

(1267/20731

Den ska ta hinsyn
skolan. Planen ska

bide for fcircivaren

a

a
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I elewitdsplanen ska verksamheten vid akuta kriser och hotfulla eller fadiga situationer beskrivas.

I(dsplanen ska beredas i samarbete med de myndigheter som behovs och med beaktande av andt;a an-
visningat angiende kriser, hotfulla eller fadiga situationer, sisom exempelvis riddningsplaneno5. Planen
ska beskriva:

o krisforebyggande och krisforberedande atbete samt hantering av akuta krissituationer,

o pdnciperna fot ledningen, samarbetet samt arbets- och ansvarsfordelmngen i krissituationer och i
krisforebyggande arbete,

o pdnciperna fot information och kommunikation, intern och extern och mellan skolan och utbild-
ningsanordltarerr,

o hur psykosocialt strid och eftervird ordnas,

o hur petsonalen, elevetna, virdnadshavarna och samarbetsparterrLa ska goras fortrogna med och in-
formetas om planen,

o hur beredskapsovning genomfcirs, samt

o hur planen utvirderas och uppdateras.

3. Ordnandet au indiyidwell eleuudrd'"

I elewirdsplanen ska den individuella elewirden beskrivas som helhet, natmeire bestzimt

o hut den individuella elewirden ordnas f6r att folja upp och framla barnets och den ungas utr,'eckl-

ing, vilbefinnande och lirande samt hur man fcjwerkligar individuella stoditgirder.

Dessutom ska eler,'virdsplanen beskriva

o samalbetet med skolhilsovirden i samband med omfattande hilsoundersokningar,
o hur vird, specialdiet eller medicinedng som elevens sjukdom krdver ordnas i skolan,

o samarbetet i samband med intensifierat och sirskilt stod, flexrbel grundliggande utbildning och
s jukhusundervisning.

o elewirdsstcidet fcir elever som fatt ett disciplinert straff eller forviigrats undervisning,
o hur expertgruppen samlnankallas och samtycke inhdmtas samt gruppens enhediga rutiner for be-

handling av en enskild elevs itencie,

o hur ele'r,'virdsjournaler utarbetas och forvaras, samt
o samatbetet med utomstiende tjinsteleverantorer och samarbetspaltner, sisom ungdomsarbetet,

bamskyddet, specialsjukvirden och polisen.

1. Ordnandet aa samarbete mel/an e/euudrden. e/euerua och deras adrdnadshaaare]7

Elewi,tden ska genomforas i samarbete med eleverna och virdnadshavarna. Eler,'virdsplanen ska beskriva
pi vilka sitt elevetnas och vitdnadshavarnas delaktighet ftamjas och samarbetet organiseras. Planen ska

beskriva

o hur eleven och virdnadshavaten tar del i planeringen, genomfdrandet och utvdrdenngen av den

gemensalnma och individuella elewirden, samt

ot 
Reddningsl ag (379/2OIt) 15 5 och Statsr6dets forordning om rdddningsviisendet (4O7 I2OII) 1 5 och 2 5o' 
Lag or elev- och studerandevSrd 13 5 2 mom. 2 punkten

ot 
Lag om elev- och studerandev6rd 13 5 2 mom. 3 punkten
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hut elever, virdnadshavare och samarbetsparter informeras om principerna och praxis for den ge-

mensamrna och individuella elewirden.

5. Genomfi)randet och uppfii/ningen au eleaudrdsplanen 
*o

Utbildningsanotdnaren ska folj a upp genomfotandet av eler,'virdsplanen*0.

Eler,'vitdsplanen ska beskriva genom vilka itgirder planen genomfors och foljs,rppu'. Hit hor vem som

arTsvarat for uppfoljningen i skolan, vad som foljs upp, med vilka metoder informationen samlas in och
hut ofta uppfoljningen sker. Dessutom ska man beskdva hut informationen behandlas och utnyttjas for att
utveckla elewitden i skolan och hut elevet, virdnadshavare och samarbetspartet informefas om de mest

centrala tesultaten.

Genomforandet och uppfotjningen av elewirdsplanen ir en del av utbildningsanordnarens egenkontroll.
Utbildningsanotdnaren 

^rtsv^r^r 
i samarbete med undervisningsvisendet och de myndigheter som ansva-

nr for elewirdstjinstema inom social- och hdlsovisendet f6r attegenkontroll av elel,'virden genomfcirssl.

ot 
Lag or elev- och studerandevird 13 5 2 mom. 5 punkten

ot 
Lag om elev- och studerandev6rd 13 5 4 mom.

to 
Regeringens proposition till riksdagen med fcirslag till lag om elev- och studerandev6 rd 67 /2013tt 
Lag om elev- och studerandevdrd 26 5 1 mom.
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