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Styrelsen fö r AÅ lands gymnasium har få tt i uppdrag av AÅ lands landskapsregering,

AÅ LR 2019/74767 att ta fram en handlingsplan fö r utveckling av specialundervisning
i AÅ lands yrkesgymnasium. Uppdraget innebar att gö ra en plan fö r utveckling av utbildningen inom den yrkesinriktade specialundervisningen och yrkesträ ningsundervisningen.

AÅ lands yrkesgymnasiums yrkesinriktade specialundervisning bestå r idag av fyra

olika delar. Den yrkesinriktade undervisningen med tre program: ett inom restaurang- och cateringbranschen (kock) och två inom rengö rings- och fastighetsser-

vicebranschen, (fastighetsskö tare och lokalvå rdare) samt yrkesträ nings-programmet. Undervisningen genomfö rs i små undervisningsgrupper.

Undervisningen inom den yrkesinriktade specialundervisningen utgå r frå n att den
studerande uppnå r må len enligt den allmä nna lä roplanen och få r en examen. Om

den studerande trots specialundervisning inte klarar av att uppnå må len, kan kraven på yrkesskicklighet samt må l fö r kunnande sä nkas. En studerande som sö ker
till dessa utbildningar har haft anpassade vitsord i grundskolan och/eller lä r sig

bä ttre nä r under-visningsgruppen ä r mindre.

Undervisningen inom yrkesträ ningsprogrammet ä r frä mst inriktad på undervisning
fö r studerande med stora svå righeter som på verkar deras inlä rningsfö rmå ga. Må let
med studierna ä r att den studerande skall få beredskap fö r att arbeta inom olika

slag av dagverksamhet samt att den studerande skall bli så sjä lvstä ndig som mö jligt.
Den som sö ker till denna utbildning ä r studerande som gå tt trä ningsundervisning
samt har verbal bedö mning frå n grundskolan. Fö r att kunna delta i undervisning

inom yrkesträ ningsprogrammet behö ver den studerande uppfylla vissa krav som
anges i lä roplanen.

Handlingsplan för utveckling av specialundervisning
Yrkesträningsprogrammet
Yrkesträ ningsprogrammet har denna hö st få tt en ny godkä nd lä roplan som tar i be-

aktande den studerandes individuella behov samt mö jliggö r till mer �lexibla val. Det
ä r nu viktigt fö r AÅ lands yrkesgymnasium att i stä llet fö r att utveckla och planera nå got nytt, kunna arbeta och genomfö ra lä roplanen under de tre å r som utbildningen

ä r planerad fö r. Under denna tid ska lä roplanens fö rverkligande och genomfö rande
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utvä rderas och revideras tillsammans med lä rare, de studerande och deras vå rdnadshavare. Hö sten 2019 på bö rjade tre studerande sina studier inom yrkesträ -

ningsprogrammet. Hö sten 2020 kommer troligtvis å tta studerande att sö ka till yr-

kesträ ningsprogrammet. Studerandeunderlaget mö jliggö r fö r en må ngsidig utvä r-

dering av lä roplanens uppbyggnad och struktur dä r eventuella brister kommer att
kunna upptä ckas nä r de studerandes personliga utvecklingsplaner gö rs upp och
fö rverkligas.

Den yrkesinriktade specialundervisningen
Den yrkesinriktade specialundervisningen har som ö vriga utbildningsprogram få tt
en ny lä roplan som gä ller frå n och med 1.8.2019. Lä roplanen som faststä lldes

17.4.2018 gä ller de studerande som på bö rjade sina studier hö sten 2017 och 2018.

Grundtanken med dessa utbildningar ä r att den studerande få r en gymnasieexa-

men. Den studerandes individuella behov stå r i fokus. Enligt den nya lä roplanen ingå r lä rande i arbete (LIA) samt yrkesprov i studierna. Innehå llet i utbildningens lä roplan gö r det mö jligt att den studerande t ex ä r ute på lä ngre LIA om en passlig
LIA-plats �inns.

Antalet inskrivna studerande utifrå n det å r de som studierna inleddes:
Hotell, restaurang

2017
2018

4

2019 (ny lä roplan) 5

Fastighetsservice

Hemarbets- rengö ring

2

1

2
1

(lokalvå rdare)

1

Till hotell, restaurang- och catering samt fö r hemarbets- och rengö ringsservice dimensionerades 4 studieplatser per lä så r. Till fastighetsservice dimensionerades 6
platser.

Åtgärder gjorda inför läsåret 2019-2020 gällande både Yrkesträningsprogrammet
samt de yrkesinriktade specialundervisningarna
•

I och med att skolan har antagit en studerande inom kompetensområ det

fö r lokalvå rd, har en personlig utvecklingsplan gjorts upp speci�ikt fö r den
•
•

studerande

Fö rverkligande av utbildningarna och utvä rdering av resursbehovet.

Samarbetsmö te med grundskolans trä ningsundervisning (TRA) angå ende

•

information om yrkesträ ningsprogrammet fö r vå rdnadshavare

•

specialundervisningen fö r studerande med anpassade vitsord

•

ningen fö r studerande med anpassade vitsord

•

landskapsregeringens direktiv

Samarbetsmö te med grundskolornas elevhandledare fö r att informera om
Utbildningsmä ssa fö r att presentera utbildningen inom specialundervisRevidering av lä roplanen inom yrkesträ ningsprogrammet i enlighet med
Lä roplanerna inom specialundervisningen har godkä nts av styrelsen och
skickats till landskapsregeringen fö r kä nnedom.
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•
•

Utvä rdering av val av examensdelar, fö rdelning av delmå l och placering i
perioder

Uppgö rande av PUK fö r studerande

Åtgärder planerade inför läsåret 2020-2021
•
•
•

I samarbete med TRA planera undervisningen fö r nya studerande inom yrkesträ ningsprogrammet

Berä kna resursbehovet gä llande lä rare och assistenter infö r nä sta lä så r
Fö rverkliga planen att anstä lla specialklasslä rare fö r att undervisa i ge-

mensamma ä mnen bå de fö r de studerande inom specialundervisningen
och inom yrkesträ ningsprogrammet

Åtgärder planerade under läsåret 2020-2021
•
•

Fortsä tta fö rverkligandet av undervisningen enligt plan
Utvä rdera utbildningens uppbyggnad och struktur

Sammanfattning och fortsatt utveckling
I och med nya lä roplaner, nya strukturer och nya system fö r personliga utvecklingsplaner gö rs ingen detaljerad och omfattande handlingsplan i detta skede. De nya lä roplanerna anger tydligt vilken riktning utbildningarna ska ta och i de studerandes
personliga utvecklingsplaner planeras in hur integreringen ska ske. Behovet av resurser berä knas och tas med i budgetprocessen.

AÅ lands gymnasium fö reslå r dock att en arbetsgrupp tillsä tts fö r att planera en er-

sä ttande inriktning istä llet fö r den till lokalvå rdare. Linjen har nu funnits i �lera å r
och intresset fö r utbildningen ä r obe�intlig.
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