
 
 

 

En förebyggande studerandevård inom yrkesutbildningen (6 sp) 
Läsåret 2014 – 2015 

Målsättningen med utbildningsprojektet är att erbjuda an-

ställda inom grundläggande yrkesutbildningen stöd och 

forum för erfarenhetsutbyte för att kunna utveckla funge-

rande verksamhetsmodeller berörande studerandevården i 

yrkesutbildningen så att erbjudandet av det tidiga stödet 

som framkommer i den nya lagen om elev- och studeran-

devården kan förverkligas.  

Projektet innehåller tre utbildningsdelar med olika innehåll. 

Alla tre delar arrangeras sammanlagt två gånger; en gång i 

Nyland och en gång i Österbotten. I alla utbildningsdelar 

beaktas de riktlinjer som framkommer i den nya elev- och 

studerandevårdslagen som kommer i kraft den 1 augusti 

2014. 

Utbildningsmål 

De konkreta resultat som eftersträvas är att de förplik-

telser som elev- och studerandevårdslagen för med sig 

tydliggörs, verksamhetsmodeller beträffande stude-

randevården utvecklas samt att ge deltagarna stöd 

angående det rusmedelsförebyggande arbetet. 

Målgrupp 

Utbildningens främsta målgrupp är undervisningsper-

sonal inom yrkesinstitutet. Även övriga lärare samt 

stödpersonal så som kuratorer och psykologer som 

ingår i yrkesinstitutets studerandehälsogrupp kan 

gärna delta. 

Då målsättningen är att ge deltagarna stöd för att 

bygga upp en fungerande studerandevård i det egna 

yrkesinstitutet är det önskvärt att flera personer i 

samma enhet (t.ex. alla som ingår i studerandehälso-

gruppen), deltar i utbildningen. Det är även önskvärt 

att man deltar i alla tre utbildningsdelar (dock är det 

även möjligt att delta i enstaka delar). 

Utbildningsdelar 

Tillämpning av studerandevårdslagen i det prak-

tiska arbetet (2 sp)  

Plats & Tidpunkt:  

Optima Jakobstad: to. 25.9.14 kl. 12-17 & fre. 26.9.14 

kl. 9-12 

Inveon Borgå: fre. 24.10.14 kl. 12-17 & lö. 25.10.14 kl. 

9-12 

 

Innehåll: 

- Genomgång av vad som framkommer i den 

nya elev- och studerandevårdslagen 

- Stöd för tolkandet av lagparagraferna och vad 

uppföljande av lagen innebär för det dagliga 

arbetet i yrkesinstitutet 

- Tystnadsplikt och sekretess gällande stude-

randevården 

Föreläsare: JD Eva Gottberg 

 

Utvecklandet av verksamhetsmodeller berörande 

studerandevården (2 sp)  

Plats & Tidpunkt: 

Otima Jakobstad: 19.2.- 20.2.15 

Inveon Borgå: 12.3 – 13.3.15 

 

Innehåll:  

- Diskussion och erfarenhetsutbyte angående 

fungerande verksamhetsmodeller berörande 

studerandevården 

- Det lösningsinriktade förhållningssättet 



 

 
 

  

Föreläsare: Sofia Hedman/Thomas Sundell och PD 

Eeva-Liisa Salmi 

 

Rusmedelsförebyggande arbetet vid yrkesinstitu-

tet (2 sp)  

Plats & Tidpunkt:  

Optima Jakobstad: to. 23.4.15  klockan 12-17 & fre. 

24.4.15 klockan 9-12 

Inveon Borgå: to. 21.5.15 klockan 12- 17 & fre. 22.5.15 

klockan 9-12 

 

Innehåll: 

- Under närstudiedagarna tittar vi på vad rus-

medelsförebyggande är, hur och vad man kan 

förebygga inom ramen för skolans verksam-

het.  

- Vi tittar på risk- och skyddande faktorer, före-

byggandets nivåer, kvalitet och diskuterar erfa-

renheter av rusmedelsförebyggande i prakti-

ken.  

- Har deltagarna frågor som ni önskar att vi tar 

upp; mejla mariasaurus@gmail.com,  kom 

ihåg att berätta i vilken grupp ni är.  

Föreläsare: Maria Norrman 

 

Varje utbildningsdel består av 1-2 närstudiedagar och 

tillämpningsuppgifter och arbetsmängden motsvarar 2 

studiepoäng. Närstudiedagarna består av expertinlägg, 

gemensamma diskussioner och kunskapsskapande 

samt grupparbeten. De som deltar i alla utbildningsde-

lar gör en tillämpningsuppgift under hela utbildningens 

gång.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader och anmälan 

Utbildningsstyrelsen deltar i finansieringen och utbild-

ningen är gratis för deltagare från undervisningssek-

torn i fråga om innehåll. Eventuella resor, övernatt-

ningar och måltider måste var och en betala själv.  

Mera information angående utbildningarna samt anmä-

lan kommer att finnas på Palmenias hemsida 

www.helsinki.fi/palmenia/svenska 

Ytterligare information 

Planerare  

Johanna Ekström-Partanen 

Tel. 050 3185804 

e-post: johanna.ekstrom@helsinki.fi 

 

Sekreterare 

Anne Ristoja 

Tel. 050-4150535 

e-post: anne.ristoja@helsinki.fi 
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