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BILAGA 1 Ändringar i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 som 
gäller utbildningsanordnarens handledningsplan och elevhandledning  

 
Underkapitel 1.4 Uppgörandet av den lokala läroplanen och centrala beslut gällande undervisningen 
 Utbildningsanordnaren ska i läroplanen besluta och beskriva följande om hur undervisningen ska ordnas: 

• hur elevhandledningen ordnas  
o i handledningsplanen ska beskrivas elevhandledningens struktur, förfaringssätt, arbets- och 

ansvarsfördelning, arbete i sektorsövergripande nätverk, samarbete mellan hemmet och skolan i 
frågor som gäller handledning, intensifierad personlig elevhandledning, fortsatt handledning i 
studier efter den grundläggande utbildningen, samarbete med arbetslivet samt arrangemang för 
arbetsorientering (se även den uppgiftsbeskrivning för elevhandledningen som ingår i 
årskurshelheterna).    

  
 

Underrubriken i kapitel 15.4.19 Handledning, differentiering och stöd i elevhandledning i årskurs 7–9  
ändras enligt följande: 
 
Handledning, intensifierad personlig elevhandledning och handledning för en elev som har behov av stöd i 
elevhandledningen i årskurs 7–9  

  
Elevernas individuella utgångsläge och behov ska beaktas i elevhandledningen. Handledningen differentieras 
genom att man beaktar elevernas personliga mål, erfarenheter, fritidssysselsättningar, intressen, 
kompetensområden och faktorer som inverkar på livssituationen. Samarbetet mellan olika aktörer är viktigt, särskilt 
i handledningen vid övergångarna under elevernas studiebana. Handledning som berör fortsatta studier ska inledas 
i ett tillräckligt tidigt skede. Yrkes- och sektorsövergripande samarbete är viktigt i synnerhet för att säkerställa att 
elever som behöver intensifierad personlig elevhandledning och stöd samt unga som av särskilda skäl riskerar att 
bli utan utbildning fortsätter att studera. 
 
En elev som behöver stöd för att ansöka till fortsatta studier efter den grundläggande utbildningen har rätt att 
utöver elevhandledning få intensifierad personlig elevhandledning enligt sina behov i årskurserna 8 och 91. I den 
intensifierade personliga elevhandledningen ska tyngdpunkten ligga på att utveckla elevens färdigheter för 
fortsatta studier samt att vägleda eleven till fortsatta studier som är lämpliga för hen. Målet är att varje elev ska 
hitta en studieplats för fortsatta studier där eleven kan fortsätta fullgöra läroplikten efter den grundläggande 
utbildningen.  
 
Eleven ska efter den grundläggande utbildningen2 övergå till att avlägga en examen på andra stadiet, till utbildning 
som handleder för utbildning på andra stadiet eller till någon annan utbildning som föreskrivs i läropliktslagen3. 

 
1 Lag om grundläggande utbildning (1216/2020) 11 a § 
2 Läropliktslag (1214/2020) 10 § 
3 Läropliktslag (1214/2020) 4 § och 5 § 
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Behovet av intensifierad personlig elevhandledning ska i första hand utvärderas av elevhandledaren med 
beaktande av elevhandledningens innehåll och mål.  
 
I den intensifierade personliga elevhandledningen ska eleven få personlig och övrig elevhandledning och för eleven 
ska utarbetas en personlig plan för fortsatta studier4. I den personliga planen för fortsatta studier ska man anteckna 
elevens styrkor och mål med anknytning till övergången till studier efter den grundläggande utbildningen. Dessa 
ska systematiskt stärkas med hänsyn till elevens individuella utgångsläge och behov.  
 
När det gäller en elev som är i behov av stöd för lärandet och skolgången ska handledningen i anknytning till 
fortsatta studier inledas i ett tillräckligt tidigt skede. I planeringen ska man ta hänsyn till elevens individuella 
förutsättningar, behovet av stöd för lärande och studier och vilka sysselsättningsutsikter utbildningen ger 
möjlighet till. Eleven och hens vårdnadshavare ska ges möjlighet att bekanta sig med olika för eleven lämpliga 
alternativ till fortsatta studier efter den grundläggande utbildningen. Eleven och vårdnadshavaren ska få 
tillräckligt med information om möjligheterna till fortsatt stöd för lärandet och studierna i studierna efter den 
grundläggande utbildningen samt vid behov även information om övriga stödformer.  
 
 
 
 

 

 
4 Lag om grundläggande utbildning (1216/2020) 11 a § 


