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Läroplan för yrkesträningsprogrammet  
Styrelsen vid AÅ lands gymnasium skickade den 18.6 2019 in läroplan för yrkesträ-
ningsprogrammet för kännedom till AÅ lands landskapsregering. I svaret från 2019-
09-18 (AÅ LR 2019/5257) uppmanas styrelsen inkomma med en reviderad läroplan 
som följer fastställda styrdokument.  

I svaret från Landskapsregeringen konstateras att examen inte är planerad till 180 
kompetenspoäng (kp) utan 165 kp. Orsaken till detta var att den nya läroplanen tog 
i beaktade den faktiska närstudietiden och en rimlig studietakt för studerande som 
har förkortad tid i skolan. Detta inte är godkänt enligt nuvarande läroplans-grund 
(fastställd av AÅ lands landskapsregering 17.9 2019).  Läroplanen är nu upp-daterad 
med en examensdel till på 15 kp. Den uppdaterade läroplanen bifogas detta brev.    

I den uppdaterade versionen framkommer även tydligare att det som LR efterfrå-
gar, gemensamma examensdelar om 35 kp de facto är 55 kp i denna läroplan. Det 
har i tidigare utvärderingar framkommit att vårdnadshavare önskar mer gemen-
samma ämnen vilket här har beaktats. I och med att de studerande vid yrkesträ-
ningsprogrammet inte erhåller ett examensbetyg så anser skolan att det är det möj-
ligt att beakta detta önskemål.  

Det krävdes även att det tydligare ska framkomma omfattningen av de valbara exa-
mensdelarna samt om hur valbarheten synliggörs.  Studerandes möjlighet att välja 
olika examensdelar inom yrkesträningsprogrammet har förtydligats med en inle-
dande text i kapitel 3. De valbara examensdelar som skolan erbjuder gruppen pre-
senteras i läroplanen. Om den studerande avviker från gruppens planering syns och 
beskrivs detta i den personliga utvecklingsplanen. Det kan t ex handla om att den 
studerande har ett specialintresse eller en förmåga så att hen väljer att ta en del av 
en examensdel eller en hel examensdel vid något av de yrkesinriktade specialun-
dervisningsprogrammen.  

Läroplanen är ej uppgjord för att ha siffervitsord då de studerande antas med ver-
bal bedömning sedan tidigare. Enligt grundplaneringen för yrkesträningsprogram-
met görs inte yrkesprov. Om den studerande har förmåga att få ett vitsord vid en 
examensdel vid den yrkesinriktade specialundervisningen får hen givetvis ett så-
dant vitsord.  
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