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AND RING AV GRUNDERNA F O R F O RS KOLEUND ERVI SNINGENS U|,NO PI-EN
/KAPITEL 5.3 ELEVVARD OCH FRAMJANDE AV TRYGGHET OCH SAKERHET

KAPITEL 5.3 Elew6rd

I gtundema for liroplanen fot forskoleundewisningen anvi,nds begreppen elewird, barn och forskola
eller fcirskoleenhet i stillet for de i lagen om elev- och studerandevird anvdnda begreppen elevhilsa, stu-
derande och litoanstalt. Fot utbildningsanordnare anvdnds begreppet anordnare av forskoleundervismngr.

I takt med att barnens uppvixtmiljo och forskolemiljon forindras, har elewirden blivit en allt l'tkugare del
av fotskolans kfr,tnverksamhet. Eler,'virden hdnger nita samman med forskoleundervisningens uppdrag att
skapa gynnsamma forutsittningar for barnets vixande, uweckling och litande. Eler,'virdsarbetet ska utgi
ftin barnets bdsta2.

Barnet har ratt att avgiftsfritt fi den elewird som behovs for att barnet ska kunna delta i forskoleunder-
visningen3. Eler,'virden i forskoleundervisningen gdller ocksi barn som omfattas av forldngd liroplikt.
Elewird innebdr att fuam)a och upptitthilla barnets ldrande, goda psykiska och fiisiska hilsa, sociala vil-
befinnande samt verksamhet som cikar foruts attringarna for dessa i forskolan. Eler,'virden ska i forsta
hand besti av forebyggande, gemensam elewird som stodjer hela forskolan. Utciver det har barnen ocksi
ritt till individuell elewird.a Ytkesovergdpande samarb ete ar centralt inom elewitden. Elewirdsarbetet
ska grunda sig pi konfidentialitet och respekt for barnet och virdnadshavaren samt pa 

^tt 
m^n stodjer

deras delaktighet.

Elewirden i fcirskoleundervisningen och planerna som anknyter trll den regleras i lagen om elev- och stu-
detandevird. I detta kapitel beskrivs de centrala pdnciperna for elewirden och milen fcjr den elevvird
som hcit till undervisningsvisendet. IGpidet innehiller iven anvisnin gar for arbetet med den lokala ldro-
planen och eler,'vitdsplanen fcjr den enskilda enheten. Stodet fcjr barnets vdxande och ldrande som ingir i
forskoleundervisningen b eskrivs i kapitel 4s.

5.3.1 Yrkesiivergdpande samarbete inom elewirden

Eler,'virden ska ordnas genom ytkesovetgripande samarbete med undervismngsvisendet och social- och
hilsovirdsvdsendet si att elewhtden bildar en fungerande och sammanhingande helhet6. Elewirden ska

' Lag om elev- och studerandevlrd (7287 /2013) 1 S 3 mom.
'FN:s konvention om barnets rdttigheter 1989
t 

Lrg or elev- och studerandev6rd 9 5 4 mom.
o 

L.g or elev- och studerandev6rd 3 5 1 och 2 mom.
t 

Lag om elev- och studerandev6rd 6 5
" Lag om elev- och studerandev6rd 9 5 1 mom.
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genomforas i samatbete med barnet och barnets virdnadshavare med hdnsyn till bamets ilder och forut-
sittningar.T Uppticks problem i forskolan eller i anknytning till barnens vilbefinnande forsoker man hitta
en losning i samarbete med virdnadshavarna.

Elewirden i fcitskoleunderwisningen anghr alla som arbetar i forskolan och alla som ansvalar fcir elev-

virdstjinsterna. Forskolans personalbar det primira ansvaret for vilbefinnandet i forskolan.o Till elev-

virdstjinsterna hor psykolog- och kuratorstjinster samt h}'lsovirdstjdnster som enligt hilso- och sjuk-

virdslagen ordnas som ridgivningsbyritinnster for ildersgruppen'. Arbetsuppgifterna beror sivil barnet
och batnets uppvixtmiljciet som samarbetet. Tjinsterna ska vara htt tillgingligutu. Tlanrt.rna ska ordnas

inom lagstadgad tidt'.

Barnets virdnadshavare ska informeras om den elewfud som finns att tillgi och anvisas att soka de elev-

virdstjinstet som de behoverl2. Barnets och virdnadshavarens delaktighet i elewirden, systemadskt sam-

arbete och information om elewirden okar kinnedomen om elewirden och sinker troskeln att an\ta
tjinsterna. Att petsonalen inom olika yrkesgrupper konsulterar var^r'dra ar en viktig arbetsmetod inom
elewitden.

Milen, uppdtagen och principerna for genomforandet av elewirden ska utgcira en sammanhingande kon-
tinuitet som stticker sig ftin forskoleundewisningen till utbildningen pi andra stadiet. Kommunikationen
mellan forskoleundervisningen och den ovriga smibarnsfostran och med den grundldggande utbildningen
fu viktig n:at rnan fundetat over elewirden som helhet. Enhediga forfadngssitt stodjer barnets hilsa, vil-
befinnande och ldtande i de olika utvecklingsstadierna. Samarbetsstrukturerna, -formerna och
forfaringssitten fot den yrkesovetgtipande elewirden ska utvecklas inom fcirskolegemenskapen och med

olika samatbetsparter. Utvecklingsarbetet forutsitter systematisk utvirdering av elewirdenl3.

Eleuudrdsgrwpperla

Anordnaren av fcirckoleundervisning ska tillsitta en styrgrupp fot elewirden och elewirdsgrupper fcir de

olika enheterna. Arenden som giller ett enskilt bam ska behandlas i en expertgrupp som tillsitts frhr- fall
till fall. AlIa tre grupper ska ha sina egna uppgifter och en sammansi,ttning som bestims utgiende frin
uppgifterna. Alla eler,'virdsgruppet ska vara yrkesovergdpande, vilket innebir att gruppen utciver under-
visningspetsonal ocksi ska ha medlemmar som foretrider hilsovirds- samt psykolog- och kuratorstjinster
riktade till ildersguppen i enlighet med vad irendet som behandlas forutsitter.

Styrgruppen ansvar^r for den allminna planenngen, utvecklingen, styrningen och uwdrderingen av den

enskilda anordnarens eler,'vitd. Styrgruppens uppgifter kan ocksi skotas av nhgon arurr 17 for andamhlet

ldmplig grupp. Tvi eller fleta anordfiare av forskoleundervisning kan ocksi ha en gemensam styrgrupp.

' Lag om elev- och studerandev6rd 18 5 L mom.
t 

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

Lag om elev- och studerandevdrd 3 5 3 mom. och Hiilso- och sjukvirdslag11326/2010) 15 5
to 

Riksdagens kulturutskotts betinkande t4/20t3 rd
tt 

Lag om elev- och studerandev6rd 15 5 och 17 St' 
Lag om elev- och studerandev6rd 11 5 1 och 2 mom.

tt 
Lag om elev- och studerandevSrd 25 5

to 
Lag om elev- och studerandev6rd 14 5 1-4 mom.
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Samma grupp kan ocksi vara gemensam for flera utbildningsforner och det ?ir di befogat att anvanda
bendmningefl styrgrupp fcir elevhilsa.

Fotskoleenhetens elewirdsgrupp 
^nsvatair 

for planedngen, utvecklingen, genomforandet och utvirdering-
en av elewitden i fotskolan. Ifall fotskoleundervisningen ordnas i anslutning till skolan, kan skolans elev-
virdsgtupp ocksi fungeta som elewirdsgrupp for fcjrskoleundervrsningen. Gruppen ska ledas av en per-
son som utses av den som 

^nordn^r 
forskoleunderwisningen. Anordnaren av forskoleundervisning ska

illsammans med de sektoter som producerar elewirdstjinster bestimma om gruppens sarffnansittning,
uppgifter och fcirfaringssitt. Elewirdsgruppen kan vid behov hdra experter. Gr-uppens viktigaste uppgift
fu att fudmia vilbefinnande och sikerhet i forskolan och att genomfora och utveckla ovrig gemensam eler--

vird.

En expettgrupp ska sammankallas for att utreda behovet av stod och ordna eler,'virdstjdnster for ett enskilt
barn ellet en viss barngupp. Gtuppen sammankallas av den person i forskolepersonalen eller elewirden
som itendet pi grund av personens arbetsuppgifter hor till'5. Gruppens yrkescivergdpande sammansdtt-
ning bestims ftin fall till fall och utgiende frin irendet som behandlas. Expertguppen ska utse en an-
svarspefson inom gruppen. Fot att utse experter till medlemmar i gruppen eller for att andra samarbetspar-
ter ellet nirstiende tiil bamet ska fi delta i arbetet i gruppen forutsdtts virdnadshavarens samtycke.

5.3.2 Gemensam elewird

Eler,'virden dr en viktig del av vetksamhetskulturen i forskolan. TilI den gemensalnma elewirden hcir att
folja upp, utvitdera och utveckla vilbefinnandet i forskolan och forskolegrupperna. Dessutom ska man se

till att fotskolemiljon ir hilsosam, trygg och fri frin hinder.tu Gemensamma forfaringssdtt ska utvecklas i
samarbete med smibatnsfosttan, ridgivningen och ovdga kommunala myndrghetet och aktorer som frim-
iar barnens vilbefinnande.

Att batnen och virdnadshavatna ir delaktiga och ffu sin rost hord i fuLgor som giller den gemens^mma
elewirden dt viktigt och stirker vilbefinnandet. Den gemensamma elewirden ska skapa forutsdttningar
fot samhorighet, omsorg och oppen kommunikatron i fcirskolan. Forfadngssitt som cjkar delaktigheten
hinlper ocksi till att fotebygga och uppticka problem i ett tidigt skede och ordna det stod som behcivs.

Barnet har ratt till t yggu pedagogiska miljoet17. Det innebir sivil !'sisk och psykisk som social trygghet.
Utgingspunkten i forskoleundervisningen at att ganntetabarnens och personalens sdkerhet i alla situat-
ioner. En lugn atmosfit fuamjat arbetsron. Anordnaren av forskoleundervisning ska som en del av elev-
vitdsplanen fot forskoleenheten utarbeta en plan for att skydda barnen mot vild, mobbning och trakasse-
rier. Om det fcitekommit ftakassetier, mobbning eller vild i forskolan eller ph vag till eller fiin forskolan,
ska forskolel:iraren, daghemsforestindaren eller rektor informera virdnadshav^rna t1ll de rnblandade bar-
nen.tt

ls 
Regeringens proposition till riksdagen med fcirslag till lag om elev- och studerandev itrd 67 /2O!3tt 
Lag om elev- och studerandevdrd 4 $ 1 mom.

tt 
Lag om grundl5ggande utbildning 29 51mom. (1267/ZOI3|

tt 
Lag om elev- och studerandev6rd 13 5 2 mom. 4 punkten och Lag om grundliiggande utbildning 29 S 3 och 7 mom.

L267/2OL3)
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Omsorg om byggnaden, undewisningslokalet och liromedel bidrar till en hdlsosam och trygg milio. Till
frimjande av trygghet hot ocksi de fodadngssitt som galler transporterna till och frin forskolan, datasa-

kerheten och att fotebygga olyckor. Ifall forskoleundewisningen ordnas i anslutning till skolan, ska man

vid undersokningat av skolmiljon och vdlbefinnandet iven ta forskolan i beaktandele.

5.3.3 Individuell elewird

Med individuell elewird avses

o de hilsovirdstjiLnster som enligt hilso- och sjukvirdslagen ordnas som ridgivningsbyri.tjnnster fcir

ildersgruppen,

o psykolog- och kuratorstjinster inom elewirden, och

o yrkescivergripande elewird som giller ett enskilt barrt.'"

Milet med den individuella elewitden ar att f6lja upp och framja barnets vilbefinnande och lirande samt
barnets vixande, utveckling och hilsa som helhet. Elewfuden i fcirskolan har stor betydelse fot att kunna
g rafitera tidigt stod och forebygga problem. Barnens individuella fcirutsittningar, resurser och behov ska

beaktas bide nir elewitdsstodet planeras och i forskolans vardag.

Individuell eler,'vird i forskoleundervisningen fcirutsitter alltid virdnadshavarens samtyckett. Det ir viktigt
att stodja virdnadshavatnas delaktighet och ta hinsyn till deras isikter i frhga om individuell eler,'vird. Bar-
nets delaktighet, egria onskemil och isikter om itgdrder och losningar som giller honom eller henne ska

beaktas enligt batnets ilder, utvecklingsnivi och forutsittnrngafz. Vixelverkan ska vara oppen och priglas
av tespekt och konfidentialitet. Elewirdsarbetet ska ordnas si att barnet upplever situationen som rofylld
och fir sin tost hord. Bestirnmelser om sekretess och civedimnande av uppgifter ska foljas i arbetet.

Ocksi nir det giller stod for ett enskilt barn ska behandlingen av ett i,tende i en expertgrupp och gtup-
pens salnmansittning grunda sig pi virdnadshavarens samtycke. Med specifikt skrifdigt samtycke av vhrd-
nadshavaren fit behrivliga samarbetsparter inom elewitden eller nirstiende till barnet delta i behandling-
en av i,rendet.23 Medlemmarna i guppen har dessutom ratt attbe behovliga experter om rid i barnets
atende'4.

Behandlingen av ett enskilt barns irende i en expertgrupp ska dokumenteras i en elewirdsjournal. Den
ansvariga i gruppen ska i elewirdsjoumalen anteckna de uppgifter som ir nodvindiga fiSr att ordna och
genomfota den individuella elewirden. Anteckningarna kan ocksi gciras av zndrz medlemmar i expert-

gruppen. Joumalen ska foras i fordopande och kronologisk fotm. Enligt lagen om elev- och studerande-

vird ska journalen innehilla foljande uppgifter: "

tt 
Helso- och sjukv6rdslaglL326/2010) 16 5 2 mom. och Statsr6dets fdrordning om rAdgivningsverksamhet, skol- och

studerandeh6lsov6rd samt fcirebyggande mun- och tandvdrd f6r barn och unga (338/2011) 12 5
'o Lag om elev- och studerandev6rd 5 S 1 mom.

" Riksdagens kulturutskotts bet6nkande !4/2OL3
" Lag om elev- och studerandevird 18 5 1 mom.

" Lag om elev- och studerandev6rd 19 S L och 2 mom.

'o Lag ot elev- och studerandevird 19 5 3 mom. och lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (62!/1999) 26 I3
mom.

" Lag om elev- och studerandev6rd 5 5 2 mom. och 20 5 1, 3 och 4 mom.
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o barnets namn, personbeteckning, hemkommun och kontaktinformation samt vi,rdnadshavarens el-
ler nigon 

^rtrt^n 
laglig foretrddares namn och kontaktinformation,

o datum for dokumenteringen samt vem som gjort den och hans eller hennes yrkes- eller tjinste-
stillning,

vem som deltagit i motet och deras stillning,

vad itendet gdller och vem som inlett irendet,

vilka itgitder som vidtagits medan barnets situation har utretts, sisom bedomningar, undersok-
ningat och uttedningar,

o vilka htgatder som vidtagits, sisom samarbete med olika partet samt tidigare och nuvarande
stoditgirder,

uppgifter om behandlingen av irendet vid guppens mcite, mcjtesbesluten och planen for genom-
forande av besluten, samt

o vem som ansvarat for genomforandet och uppfoljningen
Om uppgifter i en elevvirdsjoutnal limnas ut till en utomstiende, ska det i handlingen dessutom antecknas
vilka uppgifter som limnats ut, till vem och pi vilka grunder.'6

Eler,'vitdsiournalet och ovdga dokument som man inom elewirden upprittat eller erhillit angiende en-
skilda barn ska infciras i ett eler''virdsregistet. Anordnaren av forskoleundervisning ansvarar for behand-
Iingen av personuppgifter och upprdtthhlTer ifuhgavarande register. Uppgifter som infclrts i elewirdsregist-
ret och som gdllet ett enskilt barn eller nigon anrta;rt enskild person ir sekretessbelagda.2'"

Hdlsovitdspersonalen och psykologetna ska pi foreskdvet sitt anteckna det individuella elewirdsarbetet i
en patientiournal och ovriga journalhandlingat. I{uratorerna inom elewirden ska anteckna klientuppgif-
terna i en klientjournal.ts

Ttots sekretessbestimmelserna har de som deltar i anordnandet och genomforandet av individuell etev-
vfud for ett barn ratt att av varandra fi och till varandra och den myndighet som ansvarar for eler,'virden
lamna ut sidana uppgiftet som dr ncidvindiga for att den individuella elewirden ska kunna ordnas och
genomfciras". De hat ocksi ratt att fi och till varandra och till barnets larare, rektor eller daghemsfcjre-
stindare och den som anordnar forskoleundewisningen limna ut information som zir nodvdndig for att
batnets fotskoleundervisning ska kunna ordnas pi ett indamilsenligt sitt3o. Den som lamnar ut informat-
ion miste till exempel overviga om det handlar om informadon som ir nodvindig for att garantera bar-
nets ellet de ovriga batnens sikerhet. Informationen kan till exempel galla en sjukdom som barnet har som
miste beaktas i undervismngssituationetna. Aven om det finns en lagstadgad gtund f6r att lamna ut ln-
formation it det, med tanke pi samarbetet och fortroendet, alltid bist att i forsta hand be om virdnadsha-
varens samtycke for attlamna ut sekretessbelagda uppgifter.

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

" Lrg or elev- och studerandevArd 21 5 t och 22 5 1 mom.
" Lag om elev- och studerandevSrd 20 5 2 mom., Lag om patientens stdllning och rdttighet er (785/L992) 12 S och Lag om
klientens stSllning och rdttigheter inom socialv6rden (8!Z/200O)
" Lag om elev- och studerandevdrd 23 5 2 mom.

'o Lag om grundldggande utbildning 40 5 2 mom. (1288/201.3)
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Om ett barn overgfu till undervisning som otdnas av nhgon 
^nr7a;n, 

ska den tidigare anordnaren av forsko-
leundervisningbegara samtycke av barnets virdnadshavare till att shdana sekretessbelagda uppgifter i elev-

virdens klientregister som behovs for elewirdens kontinuitet fhr overlhmnas till den nya anordn^ren av

fotskoleundervisning3l. Ddremot ska uppgifter som fu nodvindiga med tanke pi ordnandet av undervis-
ningen, trots sekretessbestimmelserna och utan droismil, civedimnas till den nya anordnaren av forskole-
undervisning eller grundliggande utbildning. Motsvarande uppgifter kan ocksi ges pi den nya anordnarens
begaran.32

5.3.4 Elewirdsplaner

I fotskoleunderr.isningen ska liroplanen ocksi till den del den beror elewirden goras upp i samrid med
de myndigheter som skciter uppgifter inom den kommunala social- och hdlsovhrdet". Beredningsarbetet

ska ske i samatbete med virdnadshavarna och vid behov ocksi med andra myndigheter och samarbets-

paftnel.

Pi lokal nivi bestir elewirdsplanen av tte olika planer som tillsammans styr planeringen och genomfo-
randet av elewirden. Planetna ska utarbetas genom yrkesovergtipande samarbete. Planerna ar

o en vilfitdsplan for barn och unga i kommunen, d:at uppgifter om elewirden antecknas3a,

o en beskrivning av elewirden i den lokala lh,roplanen'ts och
. en enhetsspecifik elel,'virdsplanto.

Avsnittet om elewitd i den lokala liroplanen och de enhetsspecifika elewirdsplanema ska utarbetas utgi-
ende frin vdlfitdsplanen for barn och unga och ovriga rikdinier som gdller barns och ungas vilbefinnande,
hilsa och trygghet i kommunen.

5.3.5 Ftigor som avgiirs pri lokal nivi och uppgiirandet av en enhetsspecifik liiroplan

Beskdvning av elewirden i den lokala ldroplanen

Liroplanen ska beskriva de lokala milen och tillvdgagingssitten inom elewirden i forskoleundervisning-
en. Sambandet med vilfiJrdsplanen for barn och unga ska beskrivas i liroplanen, liksom de riktlinjer som
styr atbetet med de enhetsspecifika elewitdsplanerna. Det ar andamhlsenligt om riktlinjerna fcir elev-

virdsplanerna innehiller en grundstruktut och en del av de drenden som ingir i planerna. Pi det viset kan
man sdkerstalla att planerna it tillrickligt enhediga vid alla enheter. De gemensaLmrrrz- delarna ska preciseras

och kompletteras per enhet.

Enhetsspecifik elewirdsplan3T

" Lag om elev- och studerandev6rd 23 5 3 mom.
" Lag om grundldggande utbildning 40 5 4 mom. (1288/2013)
t'Lag om grundldggande utbildning 15 5 2 mom. (477/ZOO3:}

'o Lag or ef ev- och studerandevird 12 5 och Barnskyd dslae @L7 /2O07) 12 5 1 mom.tt 
Lag om grundliiggande utbildning 14 5 2 mom. (477/2OO3l

tu 
Lag om elev- och studerandevSrd 13 5

" Lag om elev- och studerandev6rd 13 S
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Anordnaren av forskoleundervisning svarar for att det for varje enhet utarbetas en plan for hur eler,-virden
ska genomfotas, utvirderas och utvecklas. Planen ska utarbetas i samrid med fcirskolepersonalen, vird-
nadshavarna och batnen. Eler,'vitdsplanen kan ocksi vara gemensam for tvi eller flera forskoleenheter.
Planen ska ses civer inom ett it efter det att kommunens vilfirdsplan for barn och unga har setts over.
Vdlfitdsplanen for barn och unga ska godkinnas tvarje kommuns kommunfu[mnktige och ses civer mrnst
vart flarde hr38.

I samband med att eler,'virdsplanen utarbetas, ska man komma civerens om hur forskolepersonalen, bar-
nen och virdnadshavarna och, till de delat det behovs, samarbetsp arterfla ska g6ras fortrogna med planen.
Samtidigt avtalas om hur ovannimnd^p^rter ska informeras om planen.

Den enhetsspecifika elewirdsplanen ska innehilla foljande punkter:

l. Det totala behoaet au eleuadrd och vilka eleuudrdsy'cinster som cir tillgtingligi'

For att gar^flteta en jimlik tillging till tjdnster och att verksamheten inriktas pa ett indmilsenligt sitt upp-
ges i elewirdsplanen en uppskattning av det totala behovet av elevwird vid fcirskoleenheten och r.ilka
elewirdstiinstel som fu tillgingliga. Det totala behovet av elewird och omfattmngen av de tillgdngliga
elewirdstjinstema anges enligt vad de at nat planen beteds. Ifall behovet fcirindras, kan uppskartningen
justetas.

Uppskattningen av det totala behovet av elewird stoder fordelningen av fcirskolans tillgingliga resurser
mellan gemensam och individuell elewird och elewirdssamarbetet. Uppskattningen ska ta hinsyn till den
arbetsinsats som forutsitts av forskolepersonalen och experter inom elewirden for att folja upp, utveckla
och genomfora elewirden. Uppfoljningsinfotmation om barnens hilsa och vilbefinnande och deras lev-
nadsfothillanden ska mingsidigt utnyttjas. Behoven i forskolegemenskapen och forskolemiljon, bostads-
omridets sirdtag samt antalet barn som behover intensifierat eller sirskilt stod i forskolan ska ocksi beak-
tas. I uppskattningen ska man ocksi beakta information som man fhtt av batnen och virdnadshavarna
samt forskole- och elewirdspersonalen.

Elewirdsplanen ska innehilla en uppskattning av

undervisningen, ndmligen ridgivningsbyritjinster
kuratorstjinster. Dessutom ska planen beskriva

o hur elewitdstidnsterna ordnas och vilken arbets- och ansvarsfordelrring de fcjrutsdtter, det yrkeso-
vergdpande samarbete som behcivs fcir att genomfota tjdnsterna, samt

o hur elewirdstjinsterna fordelas mellan rndividuell elewird, gemensam eler,'vird, elewardssamar-
bete samt utveckling och uppfoljning av elewirden.

2. Gemensam eleuudrd och tillutigagangssciltaa

I ele'r,'virdsplanen ska den gemensarnm^ elewirden beskrivas som helhet, n:itmare bestimt

38 
Barnskyddslae 4t7 /2O07. 12 5 1 mom.

" Lag om elev- och studerandevird 13 5 2 mom. 1 punkten
oo 

Lag om elev- och studerandev6rd 13 $ 2 mom. 2 punkten

de eler,-vitdstjinster som ir tillglngliga inom forskole-
som ar avsedda for ildersguppen samt psykolog- och
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o hur den gemensamlna elewirden ordnas och hur man i genomforandet framjat hilsa, trygghet och

vilbefinnande i forskolan och forskolemilion.

Dessutom ska elel'virdsplanen beskriva

o den enhetsspecifika elewirdsgruppens sammansittning och praxis,

o elewirdens samarbete med ovrig smibatnsfosftan och med den gtundliggande utbildningen, i
synnerhet vid overgingama till och frin fcirskoleundervisningen,

o samarbetet med utomstiende parter som frdmiar barns och ungas vilbefinnande fot att utveckla

den gemensamma elewitden,
o hur olyckor forebyggs, hut forsta hjdlpen ir ordnad och hur barnen hdnvisas till viLrd,

o anvisning r omvdntetider och sdkethet i samband med fotskoletransporter,

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

o hur m^fi agerat vid akuta kriser och hotfrrlla eller farhga situationer.

I det foljande definieras innehillet i de wi sistnimnda planerna n:irmare:

a. Plan for att skl'dda barnen mot vild. mobbning och trakasseriera'

En plan for att skydda batnen mot vild, mobbning och ttakasserier ska utarbetas. Den ska ta hinsyn
bide till batnens inbordes samspel och samspelet mellan barnen och de vuxna i forskolan. Planen ska

beskriva:

o hur man fotebygget och ingriper vid mobbning, vild och trakasserier,

o hur ovannimnda frhgor beaktas pi enhets-, grupp- och individnivi,
o hur individuellt stod, behovlig vird, civriga htgarder och uppfoljning ordnas, bide for forovaren

och fot den som utsatts,

o samarbetet med vitdnadshavatna,

o samarbetet med de myndigheter som behcivs,

o hut personalen, batnen, virdnadshavatna och samarbetspartefi:ra ska goras fortrogna med och in-
fotmetas om planen, samt

o hut planen uppdateras, foljs upp och utvdrderas.

b. \'erksamhet r,'rd olotslisa kriser och hotfrrlla eller farhsa siruationer

I elewirdsplanen ska verksamheten vid plotsliga krjser och hotfulla ellet fathga situationer beskrivas.

ISisplanen ska beredas i samatbete med de myndigheter som behovs och med beaktande av ovtiga
anvisningat som giller kriser, hotfrrlla eller farliga situationer, sisom exempelvis riddningsplanena.
Planen ska beskriva:

o krisforebyggande och krisfcirberedande arbete samt hanteringav akuta kdssituadonet,

ot 
Lag om elev- och studerandev6rd 13 S 2 mom. 4 punkten och Lag om grundliiggande utbildning 29 5 3 mom.

(L267/2073)
o'Raddningslag(379/2O!!) 

15 g och StatsrSdets frirordning om rdddningsvdsendet (4O7/2OLI) 1 5 och 2 5
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o principerna for ledningen, samarbetet samt arbets- och ansvarsfordelrungen i krissituationer och i
kris fcirberedande arbete.

o principerna fot information och kommunikation, intern och extern och mellan forskolan och an-
ordnaten av forskoleundewisning,

o hur psykosocialt stod och efterwird ordnas,
o hur petsonalen, barnen, virdnadshavarna och samarbetsp attetna ska gcitas fortrogna med och in-

formetas om planen,

o hur beredskapsovning genomfcirs, samt

o hur planen utvirderas och uppdateras.

3. Ordnande/ au indiuidue// eleuudrd''

I elewirdsplanen ska den individuella elewirden beskrivas som helhet, narmare bestdmt
o hur den individuella elewitden otdnas for att folja upp och frantla barnets utveckling, vilbefin-

nande och ldtande samt hut man forverkligar individuella stoditgiirder.

Dessutom ska elewirdsplanen beskriva

o samarbetet i samband med intensifierat och sirskilt stod och sjukhusundervisning,
o hur vird, specialdiet eller medicinedng som barnets sjukdom krdver ordnas i fcirskoleundervisning-

en.

o eler,'vitdsstod som ges i fotskolan vid svidgheter som befor pi bamets livssituation, *ill sxslTrpsl
vild inom familjen eller den nirmaste ktetsen, missbruksproblem eller mentala problem,

o hur expertgruppen sammankallas och samtycke inhimtas samt gruppens enhetliga rutiner for be-
handling av ett enskilt barns 6rende,

o hur eler,'virdsjournaler utarbetas och fowaras, samt
o samarbetet med utomstiende tjdnsteleverant6rer och samarbetspartner, sisom familjeridgivrung-

en, barnskyddet och specialsjukvirden.

1. Ordnandet au .tamarbete me//an e/eaadrden, barnen och udrdnadshaaarnA"

Elewirden ska genomforas i samarbete med barnen och virdnadshavarna. Elew-irdsplanen ska beskriva
pi vilka sitt barnens och vitdnadshavarnas delaktighet framjas och samarbetet organiseras inom elern ir-
den i forskoleundewisningen. Planen ska beskriva

o hur barnet och vitdnadshavaten tar del i planedngen, genomfcirandet och utvirderngen av den
gemensalnma och individuella elewitden, samt

o hut virdnadshavate och samarbetspartet informefas om principema och rutinerna for den gemen-
samlna och individuella elewirden.

5. Genomfiirande och uppfi/ning au eleuudrdsplanen"

ot 
Lag om elev- och studerandev6rd 13 S 2 mom. 2 punkten* 
Lag om elev- och studerandevird 13 5 2 mom. 3 punkten

ot 
Lag om elev- och studerandev6rd 13 5 2 mom. 5 punkten
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Anordnaren av fotskoleundervisning ska folja upp genomforandet av elewirdsplanenou.

Eler,'virdsplanen ska beskriva genom vilka itgirder planen genomfors och foljs opp". Hit hor vem som

ansvarar fot uppfoljningen i forskoleundervisningen, vad som foljs upp, med vilka metodet informationen
samlas in och hur ofta uppfoljningen sker. Dessutom ska man beskriva hur informadonen behandlas och

utnyttias fiit att utveckla elewirden i forskoleundervisningen och hut barnen, virdnadshavarrra och nod-

vdndiga samarbetsparter infotmeras om de mest centtala resultaten.

Genomforandet och uppfoljningen av elewirdsplanen ir en del av fcirskoleanordnarens egenkontroll.

Anotdnaren av fcjrskoleundervisningansvaLr^r i samarbete med undervisningsvl'sendet och de myndighetet

som ansvarar for elewirdstjinsterna inom social- och h?ilsovisendet for att egenkontroll av elewirden
genomfcirsas.

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

ot 
Regeringens proposition till riksdagen med forslag till lag om elev- och studerandevArd 67/2OL3

ot 
Lag om elev- och studerandevdrd 26 5 L mom.
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