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Datum  Status 

 2022-11-08 
 

  Utkast 

    

    

Strategi 2023 - förverkligade insatser 2020-22  

Flexibla studier och studievägar för alla 

Ålands lyceum Ålands yrkesgymnasium ÅG Samordningsenheten 

Ny rutin för svenska som andra språk framtagen. Personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK) uppgörs för alla 
studerande i Wilma. Utskriftsmall för åk 1 framtagen.  

 

Ny modell för specialundervisningen; Nya rutiner för matematik-
svårigheter respektive svårigheter i korta språk framtagna. (Sam-
manfattande rutinbeskrivning för specialundervisningen utarbe-
tas 2023) 

Nya rutiner för sysselsättningsfrämjande kurser, studievägled-
ning, utbildningsprövning framtagna tillsammans med AMS. 

 

Nytt regelverk för externa studieavsnitt framtaget.  Ny rutin för GEM-validering inkl. stöd för förvärvande av kun-
nande som saknas framtagen. 

 

Anpassning till LP 2021; Studiehandledarnas roll utvidgats. Ny rutin för schemaläggning framtagen.  

 Delmålet utveckla din svenska hållits.  

 Årskurslöst utbildningsupplägg testats på bl.a. frisör (och bygg?)  

Relevanta och inspirerande lärmiljöer 

Ålands lyceum Ålands yrkesgymnasium ÅG Samordningsenheten 

Lusselotsen (studiehjälpmedel) framtaget.  Implementering av lärplattformen Itslearning/ fortbildning med 
IKT-handledare.  

Införts årliga uppföljningsmöten med fastighetsverket per hus 
kring pågående och kommande projekt.  

Anpassningar till LP 2021; Införts nya arbetssätt kring formativ 
och summativ bedömning. Fortbildningar med Anette Kronholm, 
SUS och James Nothingham. 

Pedagogiska temadiskussioner/fortbildning i samband med kolle-
giemöten.  

Långsiktigt Campusutvecklingsprojekt för Neptunigatan tillsam-
mans med fastighetsverket inletts. Arkitektskissar framtagna. 

Anpassningar till LP 2021; Implementering av språkprofil i A-
språk klart. 

 Office 365 tagits i bruk för alla 

Inköp av pingisbord, spel m.m.  ÅG gemensamt projekt för utveckling av studiemiljön- förstudie 
genomfördes. 

Schackturneringar, övningar i medveten närvaro, beachvolley-
bollturnering och aktivitetsdag genomfört av friskvårdsgruppen.  

 Grundförbättring av kök och matsal N19. 

  Byte av stationära datorer till laptop +dockningsstationer. 

Utvärdering och förbättring av studnet tillsammans med stude-
randeråden och studerande. 

Utvärdering och förbättring av studnet tillsammans med stude-
randeråden och studerande. 

Utvärdering och förbättring av studnet tillsammans med stude-
randeråden och studerande. 
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Its learning-mall framtagen.  Underlag för nya guidekartor framtagna.   

 

Ett arbetsklimat och ledarskap som speglar vår värdegrund 

Ålands lyceum Ålands yrkesgymnasium ÅG Samordningsenheten 

Positiv psykologi temadagar för alla anställda. Åtgärder som bl.a. svarar mot behov framkomna i KivaQ och psy-
kosociala riskkartläggningen;  
bl.a. nya processgrupper tillsatta,  
återkommande programledarträffar, grupphandledarträffar samt 
revidering av uppdragsbeskrivningar. 

Värdegrund tema på kickoff 2021. 

Jämställdhetsprogram för studerande årligen enligt ett rullande 
schema (jämställdhetsgruppen) 

Aktiviteter inom jämställdhet enligt jämställdhetsgruppens plan 
för studerande. 

Förmanstimme med återkommande temadiskussion/fortbildning 
av förmän. Coachning för förmän införts. 

Värdegrunds diskussion med studerande, nya värdeord valda. In-
bjudna gäster från arbetslivet föreläste om vikten av värderingar i 
arbetslivet våren 2022. 

Värdegrundsdiskussion med studerande del av grupphandled-
ningen. 

KivaQ avdelningsvisa workshops. 

Likabehandlingsarbete personal; enkät, föreläsning och works-
hop genomförd. Åtgärdsplan framtagen. Ämnesövergripande 
diskussioner vid kollegiemöten.   

Värdegrundsdiskussion med nyanställda. Åtgärdslista framtagen och uppföljd i samband med kartläggning 
av psykosociala risker.  

 KivaQ workshops för en del arbetslag. Fortbildningsplan för anställda framtagen. 

 Positiv psykologi på Strandgatan och (ÖS2?). Kommunikation, kroppsspråk och feedback tema på kickoff 
2022. 

 

Etablerade arenor/nätverk för samverkan med omgivande samhället 

Ålands lyceum Ålands yrkesgymnasium ÅG Samordningsenheten 

Ämnesmöten tillsammans med grundskolans personal arrange-
rats.  

Branschträffar hållits en del.  Bl.a. besök till Axxell, Ålands folkhögskola, kök haft besök från 

ÅHS etc. 

Deltagits i Erasmus+ besök/utbyten (summering från internation-
ella gruppen). Projektmedel ansökta och beviljade. 

Deltagande i internationella projekt bl.a. changemaker, EPIG, 
Gastroturism. Projektmedel ansökta och beviljade. 

Strategi för internationalisering framtagen. 

Diskussion med HÅ/ÖH kring möjligheter till samarbete hållits. Utveckling av fysiska och digitala handledar- och bedömningsut-
bildningar (pågående, ej klart).  

 

 Lärar-LIA erbjudits.   

 

Ökad hållbarhet 

Ålands lyceum Ålands yrkesgymnasium ÅG Samordningsenheten 

Hållbarhetsgruppen arrangerat bl.a. klädbytardag, skräpplock-
ning. 

Hållbarhetsgruppen tillsatt, gjort plan, arrangerat bl.a. temadag 
”show n shine”. 

Tema för kickoff 2021; hållbarhetslöften/ sammanställning  över 
avdelningsvisa bidrag till miljömässig hållbarhet framtagen. 

https://intranet.gymnasium.ax/system/files/ag-hallbarhetsloften-20210922_0.pdf
https://intranet.gymnasium.ax/system/files/ag-hallbarhetsloften-20210922_0.pdf
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Temadag hållbarhet i samarbete med näringslivet hållits, plane-
ras igen 2023. 

 Utskriftssystem ”follow me” påbörjat.  

  Elektroniska underskrifter för dokument ibruktagna.   

  Nya sopsorteringskärl skaffade till alla enheter. 

  Tobakskampen föreläsning för alla anställda. 

 

Vi synliggör vad vi gör 

Ålands lyceum Ålands yrkesgymnasium ÅG Samordningsenheten 

Inlägg i social media. Marknadsföringsgrupp tillsatt. Planerar tillsammans med kom-
munikatören. 

Kommunikatör anställd på heltid. Satsningar på synlighet på soci-
ala media. 

Åland 100 temakurs och utställningar.  Digitalt marknadsföringsmaterial/filmer om varje utbildning 
framtaget.  

ÅG utbildningsutbud synligt på studieinfo.fi 

 Inlägg i social media. Funktionsförbättringar genomförda med strax av webb och intra 

  Intern skuggning mellan avdelningarna. 

  Enhetlig skyltning på N6 och N21. 

  Nytt upplägg för personalbokslut framtaget. 

 


