
HANDLEDNINGSPLAN
Handledningsplan för den grundläggande utbildningen i Sjundeå

HANDLEDNINGENS SYFTE

Handledningen i skolorna är kontinuerlig, interaktiv och målenlig verksamhet som stöder elevens lärande,
växande och utveckling. Genom handledning främjar man utvecklande av studiefärdigheter och att studierna
löper smidigt samt stöder eleven i beslut som hänför sig till livet, utbildningen och karriärsval. Syftet med
planenlig handledning i rätt tid är att stöda att elevens skolgång framskrider smidigt i den grundläggande
utbildningen och vid övergångarna.

Handledningsplanen fungerar som modell för handledning av hög kvalitet för skolans alla aktörer. I
handledningsplanen beskrivs verksamhetsmodellen och arbetsfördelningen för handledningen inom den
grundläggande utbildningen i Sjundeå. I planen har Utbildningsstyrelsens Kriterier för god handledning samt
Suomen opinto-ohjaajat ry:s etiska principer för handledning beaktats.

Handledning av en elev ingår inte endast i elevhandledarens uppgifter, utan varje medlem i skolgemenskapen
är skyldig att handleda eleverna enligt den egna uppgiftsbeskrivningen. Handledningsplanen och
genomförande av den utvärderas årligen skolspecifikt och vid behov uppdateras den.

HANDLEDNING AV HÖG KVALITET I SJUNDEÅ
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GENOMFÖRANDE AV HANDELDNINGEN OCH ARBETSFÖRDELNINGEN

Handledningen genomförs i samarbete mellan alla aktörer i skolan. Rektorn ansvarar för
handledningsverksamheten i sin skola och organiserar den tillsammans med elevhandledaren.

Handledning i de högre årskurserna i den grundläggande utbildningen ges främst av elevhandledaren, men
även andra aktörer i skolan erbjuder handledning enligt sin uppgiftsbeskrivning. I de lägsta årskurserna i den
grundläggande utbildningen har handledningen inkluderats i läroämnena och klassläraren har huvudansvaret
för handledningen. Handledning genomförs mångsidigt på individ- och gruppnivå.

Noggrannare skolspecifika arbetsfördelningar inom handledningsverksamheten har fastställts i de
skolspecifika verksamhetsplanerna.

Arbetsfördelningen och ansvaret mellan aktörerna kan justeras genom en överenskommelse med
ansvarspersonen.

ELEVEN

- Lär sig bära ansvar för sitt lärande och sitt välbefinnande
- Lär sig planera sin framtid och göra motiverade val
- Har rätt att få handledning under sin egen skoldag och dessutom under sommaren i mån

av möjlighet

VÅRDNADSHAVARE

- Har huvudansvaret för elevens fostran och välbefinnande
- Uppmuntrar och är intresserad av barnets/den ungas vardag
- Sköter för egen del om genomförande av läroplikten
- Sköter för egen del om kontakten mellan hemmet och skolan (t.ex. Wilma, träffar med

vårdnadshavare, föräldramöten)

REKTORN

- Ansvarar för skolans handledningsverksamhet och planerar genomförande av den
tillsammans med elevhandledaren

- Skapar verksamhetsförutsättningar för handledningen och en positiv handledningsmiljö
- Ansvarar för att alla som deltar i handledningen har förutsättningar och tillräckliga

resurser för det
- Ordnar behövligt informerande i anslutning till slutbedömningen

ELEVHANDLEDAREN

- Koordinerar handledningsverksamheten i sin skola tillsammans med rektorn
- Fungerar som pedagogisk sakkunnig inom handledning
- Ger handledning på individ-, smågrupps- och klassnivå
- Ansvarar för tillräcklig handledning i rätt tid till fortsatta studier
- Ansvarar för informerande om genomförande av gemensam ansökan i skolan
- Sköter om ordnande av PRAO-perioderna
- Utför yrkesövergripande och nätverkssamarbete (t.ex. egen skola, vårdnadshavare,

läroanstalter, arbetslivsaktörer)
- Överför övergångsinformation till andra stadiet
- Följer med ändringar i utbildningssystemet och arbetslivet



KLASSFÖRESTÅNDAREN / KLASSLÄRAREN

- Fungerar som elevens uppmuntrande närhandledare
- Samarbetar med andra aktörer inom handledning
- Ansvarar för kontakten mellan hemmet och skolan (t.ex. Wilma)
- Träffar elever och deras vårdnadshavare regelbundet
- Följer med hur elevernas studier framskrider och ingriper i problem så tidigt som möjligt
- Samlar ihop en yrkesövergripande sakkunniggrupp vid behov
- Uppgör och uppdaterar sina elevers pedagogiska handlingar

ÄMNESLÄRAREN

- Sköter om handledningen för lärande av studietekniska färdigheter och
inlärningsfärdigheter inom sitt läroämne

- Beaktar i undervisningen och utvärderingen de olika lärande individerna
- Förstärker elevens realistiska jagbild och kunskaper i läroämnet genom utvärdering och

respons
- Samarbetar med andra aktörer inom handledning
- Känner till möjligheter för fortsatta studier och arbetslivsbehov inom sitt läroämne samt

presenterar dem på sina lektioner
- Samarbetar med läroanstalter som erbjuder fortsatta studier och arbetslivet enligt

möjligheter

SPECIALLÄRAREN / DELTIDSSPECIALLÄRAREN

- Fungerar som sakkunnig inom specialundervisningen
- Identifierar elever som har behov av stöd i samarbete med ämneslärarna och klasslärarna
- Stöder ämneslärarna och klasslärarna i beaktande av olika lärande individer
- Hjälper elever att hitta de egna studiemetoderna
- Hjälper klassföreståndare/klasslärare i uppgörande och uppdaterande av pedagogiska

handlingar
- Kommer överens om arbetsfördelningen med rektorn och elevhandledaren i handledande

av elever som har behov av stöd
- Sköter om samarbetet med och kontakten till andra aktörer inom handledning
- Överför vid behov övergångsinformation till andra stadiet

SKOLKURATORN

- Fungerar som skolans sakkunnig inom socialarbetet
- Förstärker elevens växande och välbefinnande samt fungerar som stöd i utmanande

livssituationer
- Samarbetar yrkesövergripande med andra aktörer och nätverk inom handledning
- Erbjuder individuell eller grupphandledning enligt möjligheter
- Samlar ihop en yrkesövergripande sakkunniggrupp vid behov
- Överför vid behov övergångsinformation till andra stadiet

SKOLPSYKOLOGOEN

- Stöder elevernas mentala välbefinnande
- Utför behövliga utvärderingar/undersökningar som berör lärande och utarbetar

utlåtanden av dem
- Samarbetar yrkesövergripande med andra aktörer och nätverk inom handledning



- Samlar ihop en yrkesövergripande sakkunniggrupp vid behov
- Erbjuder individuell eller grupphandledning enligt möjligheter

HÄLSOVÅRDAREN / SKOLLÄKAREN

- Hjälper eleven att förstå betydelsen av hälsosamma levnadsvanor med tanke på
livskontrollen och smidig skolgång

- Informerar eleven om hälsorelaterade begräsningar i val av yrke
- Samlar ihop en yrkesövergripande sakkunniggrupp vid behov
- Överför vid behov övergångsinformation till andra stadiet

SKOLSEKRETERAREN

- Fungerar som sakkunnig för skolans administrativa struktur
- Handleder eleverna i olika praktiska situationer
- Utför uppgiftsöverföringen för ansökningarna för fortsatta studier

ÖVRIG PERSONAL

- Stöder och genomför skolans fostringsmål
- Ger handledning enligt den egna uppgiftsbeskrivningen

HANDLEDNINGSVERKSAMHETENS MÅL I SJUNDEÅ 2016 -

- Förstärkande av det handledande tänkandet i skolorna i enlighet med den nya läroplanen
2016 (t.ex. samplaneringstid, utbildning)

- Aktivering av handledningen som ämneslärarna genomför (t.ex. möjlighet att uppdatera
sina uppgifter om arbetslivet inom sin bransch, utbildning, lärar-PRAO)

- Alla elever ska årligen erbjudas lika mycket handledning av klassföreståndaren /
klassläraren (t.ex. föräldrakvarter)

- Erbjuda elevhandledarna möjligheten att hålla yrkeskompetensen uppdaterad genom att
ordna fredagarna lektionsfria (elevhandledarnas träffar och utbildningar ordnas på
nationell och regional nivå i huvudsak på fredagar – då blir behovet av vikarier mindre)


