
 

HANDLEDNING I GYMNASIET 

 

Tidtabell för handledning Ansvariga personer Åtgärder 

Handledning under början av 
gymnasiestudierna 

  

Inblick i gymnasiet som 
studieplats 
 
Gymnasiestudier och läsordning 
 
 
Individuell studieplan 
 
 
 
Studier i olika ämnen 

Rektor, studiehandledare, 
grupphandledare 
 
Studiehandledare, 
grupphandledare 
 
Studerande, studiehandledare 
 
 
 
Ämneslärare 

I början av första läsåret arbetar man för att bygga upp en sammanhållning i gruppen/klassen.  
 
 
I början av studierna informerar grupphandledaren och studiehandledaren studerandena om 
gymnasiestudierna,  kursordningarna och läsordningarna. 
 
Studerandena gör upp en individuell studieplan. Studiehandledaren hjälper och vägleder 
studerandena med deras individuella studieplaner och informerar grupphandledaren om 
eventuella ändringar. 
 
Studerandena  får handledning i de olika ämnena av ämneslärarna. 

Handledning i  
gymnasiestudier och 
studentexamen 

  

Handledning i klass och 
individuell handledning 

 
 
 

Plan över studentexamen 
 
 
Studentexamen 
 
 
 
 
Framsteg i studierna 
 
 
 
 
 

Studiehandledare, 
grupphandledare, ämneslärare 
 
 
 
Studerande, studiehandledare 
 
 
Studerande, rektor, 
ämneslärare, studiehandledare 
 
 
 
Studerande, grupphandledare, 
ämneslärare, studiehandledare 
 
 
 
 

Studiehandledaren ger individuell handledning och håller lektioner i studiehandledning. 
Grupphandledaren fungerar som närmaste handledare för sin klass. Grupphandledaren träffar 
sina studerande regelbundet under grupphandledarträffrarna och håller även individuella 
diskussioner med studerandena. Ämnesläraren handleder studerandena i sitt eget ämne. 
 
Den studerande gör upp sin tidtabell för studentexamen med hjälp av ämnesläraren och 
studiehandledaren. 
 
Rektorn har ansvaret för att informera om studentexamen. Studiehandledaren ger information 
om studentskrivningarna i allmänhet både i klass och individuellt. Ämneslärarna ger 
ämnesspecifik handledning. Den studerande tar ansvar för sin anmälan till 
studentskrivningarna och ska delta i de informationstillfällen som gymnasiet ordnar. 
 
Studerandena ansvarar själva för framstegen i sina studier. De studerandenas studier, 
frånvaron och situation i sin helhet följs upp av grupphandledaren som därutöver, vid 
behov,styr de studerandena till studiehandledaren och specialläraren. Ämnesläraren följer med 
studierna i sitt eget ämne. Grupphandledaren, studiehandledaren och specialläraren 
samarbetar regelbundet för att hjälpa de studerandena. 

 



 

 
Kontakt med vårdnadshavare, 
informationsmöten och 
föraldramöten 
 
Samarbete med studerandevård 
 
 
Gymnasiets specialundervisning, 
utlåtande över läs- och 
skrivsvårigheter och 
specialarrangemang 

 
Grupphandledare 
rektor, studiehandledare, lärare 
 
 
Ämneslärare, studiehandledare 
 
 
Speciallärare (eller någon 
annan expert utnämnd av 
skolan), rektor 

 
Grupphandledaren är den huvudsakliga kontaktpersonen mellan skolan och hemmet. 
Rektorn har ansvaret för att organisera informationmöten och föräldramöten. Lärarna deltar i 
planeringen. 
 
Enligt lag om studerandevård organiseras sektorsövergripande expertgruppsmöten eller 
pedagogisk konsultation med studerandevårdspersonalen. 
 
Behovet av stöd, stödåtgärder och handledning utreds. Specialläraren (eller någon annan 
expert utnämnd av skolan) utfärdar utlåtande över läs- och skrivsvårigheter och handleder i 
fråga om specialarrangemang under studentexamen i samarbete med andra lärare. Rektorn 
har ansvar för studentskivningarnas specialarrangemang. 

Handledning i fortsatta studier   

Möjligheter till fortsatta studier 
och stöd efter gymnasiet 
 
 
 
 
 
Plan över fortsatta studier  
 
 
Diskussion om fortsatta studier 
 
Bedömning av handledningen 

Studiehandledare, ämneslärare 
 
 
 
 
 
 
Studerande, studiehandledare 
 
 
Studiehandledare 
 
Studiehandledare, rektor 
 
 

Möjligheter till fortsatta studier vid universitet, högskolor, yrkeshögskolor, andra stadiet, 
högskolor utomlands osv. presenteras för de studerandena. För att de studerandena ska få en 
uppfattning om de olika utbildningsutbuden ordnas olika evenemang. Informationstillfällen  kan 
hållas antingen i skolan eller under studiebesök till andra skolor. Studiehandledaren informerar 
studerandena om hur man anmälar sig som arbetssökande och ansöker om 
arbetsmarknadsstöd och möjligheter till finansiering av fortsatta studier. 
 
Den studerande gör upp en individuell plan för fortsatta studier. Studiehandledaren hjälper och 
vägleder. 
 
Den studerande har möjlighet till privata diskussioner om sina fortsatta studier med 
studiehandledaren. 
 
Studiehandledaren och rektorn följer upp var studenterna förtsätter sina studier eller inleder sitt 
arbetsliv. 
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