Elevvåården vid
v Mu
unka fo
folkhög
gskola
n vid Munkaa folkhögsk
kola tar sin u
utgångspun
nkt i ett holistiskt synssätt som den
n
Elevvården
hälsofrämjjande skolan ska repreesentera. Heelhetssynen
n innebär attt vi medvettet arbetar med
m
sambandett mellan häälsa/välbefin
nnande och
h studieresu
ultat, där ku
ursdeltagarn
nas delaktig
ghet och
ansvarstaggande är nycckelbegrepp
p. Samtalet,, med ett ak
ktivt lyssnan
nde och utvvecklande frrågor,
utgör här d
det naturlig
gaste sättet för
f kursdelttagarna att kunna refle
ektera över sin livssitu
uation.
1. Mentorssystem
ares mentor ska meddelas senast
Alla kursdeeltagare har en mentor. Vem som ärr respektive kursdeltaga
vid kursstarrt. Linjeledaaren ansvaraar för detta ooch meddelaar också skriiftligen rektoor, bitr rekto
or samt
expeditioneen.
pgift att följaa kursdeltaggaren under studietiden,, vilket bl a iinnebär att de
d
Mentorernaa har till upp
genomför u
utvecklingsssamtal minstt en gång peer termin dåå avstämning
g görs genteemot kursdeltagarens
studiemål, trivsel och hälsa.
h
Mento
orerna följerr ock-så konttinuerligt up
pp kursdeltaagarens närvvaro. Ett
aktivt deltaggande i kurssen är ett av folkhögskollans viktigasste känneteccken.
Regler finn
ns för skolan
ns acceptans av frånvaro . Dessa med
ddelas kursd
deltagaren bååde muntlig
gt och
skriftligt.
dsteam
2. Elevvård
I de fall läraare eller mentorer uppm
märksammaar att kursdelltagare har oacceptabelt
o
t hög frånvarro,
och/eller haar problem som
s
inte kan
n hanteras iinom ramen
n för det sociialpedagogisska arbetet, kan
k
mentorn häänvända sig till elevvård
dsteamet.
b
av sko
olsköterska, Studie- o yrrkesvägledarre (SYV) och
h servicecheff, med
Elevvårdsteeamet, som består
skolskötersskan som sam
mmankallan
nde, träffas een gång i veckan. Teamet kan, efterr behov, adju
ungera
rektor, men
ntor eller annan relevant person. Eleevvårdsteam
met arbetar naturligtvis
n
i samverkan med
kursdeltagaaren och kan
n lämna försslag om hän
nvändelse tilll professione
ell vård såsoom läkare, psykolog m
fl.
mmer undeer (mentornss eller) elevvvårdsteametss arbete behaandlas konffidentiellt
Uppgifter ssom framkom
och får baraa med kursd
deltagarens medgivande
m
e delges partter som kan beröras.
Akuta fall b
behandlas so
om situation
nen kräver.
Elevvårdsteeamet kan occkså initieraa hälsofrämjaande förbätttringsområd
den liksom ffortbildning för
personal.
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ber 2010
Munka Lju
Rektor

s. 1
Munka folkhög
gskola

Tfn

Nygatan 2

Mail exp@
@munkafolkhog
gskola.se

043
31-43 20 10

266 31 Munka Ljungby

Web www
w.munkafolkhog
gskola.se

