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1

Bakgrund

AÅ lands landskapsregering gav under 2017 AÅ lands statistik och utredningsbyrå

(AÅ SUB) uppdraget att utvä rdera reformen vid AÅ lands gymnasium 2011, dess organisatoriska och ekonomiska konsekvenser samt reformens inverkan på stu-

derandes och lä rares undervisningsmiljö . Huvudsyftet med utvä rderingen var att
bidra med ett underlag fö r den fortsatta verksamhetsutvecklingen inom AÅ lands

gymnasium. Som underlag anvä nde sig AÅ SUB bl. a av det s k SKUTT-materialet, en
undersö kning bland pedagoger inom AÅ lands gymnasium som professor Michael
Uljens tagit fram 2014, en enkä tstudie bland studerande som konsultfö retaget
Living V&I Ab genomfö rde 2016 samt AÅ SUBS egna kompletterande intervjuer.

Rapporten frå n AÅ SUB blev klar i februari 2018. I april 2018 bjö ds AÅ lands gym-

nasium in till en workshop kring rapporten.

Enligt AÅ lands landskapsregering, beslut AÅ LR 2017/190 ska AÅ lands gymnasium

gö ra upp en handlingsplan med å tgä rder utifrå n de fö rslag till utvecklingsområ den
som lyfts fram i rapporten. AÅ sub-rapporten har funnits med som underlag vid pla-

nering av utvecklingsinsatser bl.a. vid uppgö rande av interna verksamhetsplaner. I
detta dokument kapitel 2 och 3 redogö rs fö r genomfö rda å tgä rder och det fortsatta utvecklingsarbetet.
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Utvecklingsområden och lägesbild

AÅ SUB-rapporten summeras med ett kapitel om slutsatser och rekommendationer.

AÅ SUB de�inierar å tta olika utvecklingsområ den: Reformens grund, verksamhetens
betydelse och vä rde, kapacitetsbyggnad, lä randemiljö , bedö mningskultur, ledarskap, kä nsla av koherens samt samarbete mellan nivå erna och kunskap om fö rä ndringsprocessen.

Bilaga §103A, asub2018-rapport

1 av 4

2.1

Reformens grund

Den ö vergripande må lsä ttningen fö r skolreformen på AÅ land var att bibehå lla och

utveckla ett brett utbildningsutbud av hö g kvalitet. Den nya strukturen skulle leda
till stö rre kostnadseffektivitet och med en tydlig ledningsstruktur med utö kad

samordning skulle mö jliggö ra en fortsatt utveckling av utbildning på gymnasienivå .

Rapporten konstaterar att budgetarbete ä r en utmaning fö r myndigheten då

skolornas verksamhetså r inte sammanfaller med budgetå r. I samband med budgetarbetet tas ä ven beslut om dimensionering av utbildningsplatser.
Lägesbild och genomförda åtgärder:

Nya rutiner fö r intern ekonomisk uppfö ljning har tagits i bruk. Budgetprocessen

utvä rderas å rligen. Inlä mnandet av fö rslag till å rlig dimensionering av utbildningsplatser har tidigarelagts frå n myndighetens sida.

Under nuvarande regerings mandatperiod har funnits en �lerå rig budgetram

samt en preliminä r treå rsplan fö r dimensionering av utbildningsplatser. Framfö rhå llning gä llande ramar fö r budget och dimensionering frå n landskapsregeringen
ä r viktiga fö rutsä ttningar fö r verksamheten framledes.

2.2

Verksamhetens betydelse och värde

Ur pedagogernas synvinkel kopplas verksamhetens betydelse och vä rde till att

verksamheten ä r viktig och vä rdefull fö r studerandes framtid. Ur studerandes syn-

vinkel har verksamhetens betydelse och vä rde en stark koppling till hur lä rande-

miljö n uppfattas. Fö r den studerande ä r det viktigt att skolan fö rbereder fö r framtida yrkesliv och studier.

En utmaning fö r samhä llet som rapporten lyfter ä r bl.a. att det saknas en stra-

tegi fö r studerande med annan språ kbakgrund.

De fä rdigheter som nä mns i det utbildningspolitiska programmet fö r land-

skapet AÅ land (Kompetens 2025) som kan behö va ä nnu mer uppmä rksamhet ä r
hå llbar utveckling och entreprenö rskap.
Lägesbild och genomförda åtgärder:

Bå da skolorna har som må l (verksamhetsplan 2019) att erbjuda extra insatser fö r
att stä rka studerandes kunskaper i svenska.

I samband med kommande revidering av 3:0rnas utvä rdering ses frå gebatteriet

ö ver fö r att få en bä ttre bild av hur studerande vid bå da skolorna uppfattar sina

mö jligheter att utveckla fä rdigheter och kompetenser som nä mns i utbildningspolitiska programmet.

2.3

Kapacitetsbyggande

Kapacitetsbyggande ur pedagogernas synvinkel kan leda till ö kad kvalitet i skolans
lä randemiljö och ledarskap. Kapacitetsbyggande ur studerandes synvinkel fö rutsä tter kompetenta och engagerade lä rare.

Rapporten nä mner bl.a. att det enligt utbildningspolitiska programmet behö vs

en konkret utvecklingsplan fö r yrkesinriktad specialundervisning. En utmaning

som speciellt nä mns av pedagogerna på yrkesgymnasiet ä r mera kunskap om ungdomar med psykosociala problem.

Det ä r viktigt att studerande få r mö jligheten att ta ansvar fö r sina studier och

vara delaktiga i skolan. Att fö lja upp utvecklingen av studerandes delaktighet ä r
centralt fö r den framtida skolan.

Lägesbild och genomförda åtgärder:

Fö r den yrkesinriktad specialundervisning har nya lä roplaner tagits i bruk fö r

samtliga linjer, ä ven YTP. En rapport kommer att inlä mnas till LR dä r AÅ G fö reslå r
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att utbildningslinjen ”hemarbets- och rengö ringsservice” behö ver ersä ttas. Fö r

detta behö ver en arbetsgrupp utses.

AÅ rligen genomfö rs fortbildning fö r all personal. Inom AÅ lands yrkesgymnasium

(AÅ YG) genomfö rdes bl.a. lä så ret 2018 – 2019 ett utbildningspaket fö r lä rare kring

ungdomar med psykosociala problem tillsammans med utbildningsavdelningen

och ö ppna hö gskolan på AÅ land. Inom AÅ lands lyceum (AÅ L) har fortbildning hå llits

bl.a. kring språ k- och kunskapsutvecklande arbetssä tt samt den fö rä ndrade lä rarrollen. I kapitlet lä randemiljö omnä mns �ler initiativ gä llande lä rande och nya arbetsmetoder inom bå da skolorna.

Hö sten 2019 togs nya rutiner i bruk fö r upprä ttande av personlig utvecklings-

plan fö r kunnande fö r nya studerande inom AÅ YG. Studerande skall ges mö jlighet
till delaktighet och ansvar vid utformingen av denna.

2.4

Lärandemiljö

Resultaten i rapporten visar att lä randemiljö bland annat handlar om nya rutiner

kring gemensamt lä rande. Pedagogiskt ledarskap handlar om att rektorerna ä r engagerade och tillgä ngliga i sitt ledarskap. Fö rstä rkt delarkultur skulle bidra till lä randemiljö n i de bå da skolorna. De studerandes upplevelse av lä randemiljö ska
vara central fö r utvecklingen av skolans verksamhet.
Lägesbild och genomförda åtgärder:

Ett ESF-�inansierat projekt, HAÅ Y, Helhetsundervisning vid AÅ lands yrkesgymnasium
på gå r kring delarkultur och nya verktyg i undervisningen. Ansö kan om fö rlä ng-

ning av projektet har inlä mnats. AÅ lands lyceum har bl.a. jobbat med att utveckla

kollektivt lä rande och ä mnesö vergripande temakurser.

Planering har gjorts fö r att starta ett nytt skolgemensamt utvecklingsprojekt

kring utveckling av studerandemiljö n.

2.5

Bedömningskultur

En bedö mningskultur som upplevs meningsfull innebä r ur studerandes synvinkel
framfö r allt att visa vad man kan. I de bå da skolorna �inns olika bedö mningskul-

turer och det ä r av vikt att de studerande få r tydlig information om bedö mningsgrunderna, men också om må let med utbildningen.
Lägesbild och genomförda åtgärder:

Inom AÅ YG uppmanas studerande bedö ma sitt eget lä rande och kunnande samt

sjä lva planera hur de på visar sitt kunnande i yrkesproven. AÅ lands lyceum har inlett fö rsö k med formativ bedö mning.

2.6

Ledarskap

En av de stö rsta utmaningarna fö r ledarskapet inom AÅ lands gymnasium har handlat om kontinuitet på ledarskapsnivå . Skolreformen har ur pedagogernas synvinkel varit på frestande speciellt på yrkesgymnasiet.
Lägesbild och genomförda åtgärder:

Ny fö rvaltningschef fö r myndigheten samt rektor och biträ dande rektorer inom

AÅ YG har nu varit verksamma i ö ver ett å r. Ett nytt forum, fö rmanstimmen, har in-

fö rts en gå ng per må nad fö r att lyfta gemensamma frå gor och utmaningar. Ett nytt

verktyg fö r att mä ta personalens tillfredsstä llelse i arbetet, KivaQ, har tagits i bruk.

2.7

Känsla av koherens

De intervjuer som gjordes fö r denna rapport visade på att en viss kä nsla av kohe-

rens saknas i verksamhetskulturen i skolorna. Till kä nsla av koherens hö r att personalen i de bå da skolorna upplever jä mlika fö rutsä ttningar fö r arbete i form av

lö nefö rmå ner, fortbildningsmö jligheter etc. Ett fö rslag som ges i rapporten ä r att
bilda ett gemensamt campus.
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Lägesbild och genomförda åtgärder:
Att bilda ett campus tillsammans med Hö gskolan på AÅ land har diskuterats vid

�lera tillfä llen. AÅ G har meddelat att vi ö nskar vara med i fortsatta diskussioner med
sikte på ett gemensamt campus.

Fö r att skapa koherens har myndigheten satsat på kommunikation, bå de intern

och extern kommunikation. Nytt intranä t och webb har tagits i bruk. En kommunikatö r har ä ven anstä llts på projektbasis.

2.8

Samarbete mellan nivåerna och kunskap om
förändringsprocessen

I samarbetet mellan nivå erna ingå r att aktö rerna tar gemensamt ansvar fö r den

fortsatta skolutvecklingen. Det kan handla om nya samarbetsformer bland myndigheter och skolledare eller mö jligheter fö r ö kad delaktighet bland pedagoger
och studerande.

Lägesbild och genomförda åtgärder:

I det fortsatta utvecklingsarbetet eftersträ vas att identi�iera nä tverk och arenor
fö r samarbete som saknas.
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Fortsatt utvecklingsarbete

Med utgå ngspunkt frå n AÅ lands gymnasiums lagstadgade uppdrag, utvecklings- och

hå llbarhetsagendan fö r AÅ land, utbildningspolitiska programmet kompetens 2025

tas nu sikte framå t genom det strategiarbete som chefsforum inledde vå ren 2019.
Må let ä r att en strategi med sikte på 2023 faststä lls i slutet på 2019. I arbetet med
att ta fram å tgä rder och delmå l på vä gen mot må len involveras hela organisat-

ionen. Kunskap och lä rdomar frå n redan identi�ierade utvecklingsområ den i bl. a

AÅ SUBS-rapport och på gå ende initiativ tas med i det fortsatta utvecklingsarbetet.
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