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Svar på skrivelse angående vuxenutbildning 
för närvårdare 

Lä rärnä vid utbildningsprogrämmet fo r sociäl- och hä lsovä rd här inkommit med en 

skrivelse ängä ende nä rvä rdärutbildningen som riktär sig till vuxnä. I skrivelsen 

stä ller män tvä  frä gor till styrelsen fo r Å länds gymnäsium: 

1) Vilken dimensionering här Å YG fo r äntälet vuxennä rvä rdäre de kommände 

3 - 5 ä ren? 

Styrelsen fo reslä r i sämbänd med budgetärbetet hur dimensioneringen inom 

Å länds gymnäsiums skolor kunde se ut. Beslut om dimensioneringen fättäs äv 

Å länds ländskäpsregering. I gruppen fo r vuxennä rvä rdäre som bo rjäde sin utbild-

ning ä r 2019 gä r 14 studerände och dessä berä knäs fä  sin exämen 4.3.2022. I grup-

pen som stärtäde ä r 2020 gä r 11 studerände och berä knäs fä  sin exämen 3.3.2023. 

En ny grupp äntäs 15.12.2021 med utbildningsstärt i februäri 2022. En ny äntäg-

ningsprocess beho ver pläneräs i slutet äv ä r 2022 sä  ätt en grupp kän äntäs ä r 2023 

(Å länds ländskäpsregerings dimensioneringsbeslut 274 U2 Å LR 2021/5379). Styrel-

sen ävser ätt fortsä ttningsvis fo reslä  ätt en grupp vuxenstuderände äntäs ä rligen.  

2) Vilken undervisningsform här Å YG fo r vuxenutbildningen äv nä rvä rdäre 

de kommände 3 - 5 ä ren? 

Å länds gymnäsiums styrelse lä gger stor vikt pä  utveckling äv utbildningen och ser 

positivt pä  nyä utbildningsformer. Ångä ende nä rvä rdärutbildningen riktäd till 

vuxnä, ser styrelsen fo rdel i ätt fo rlä ggä utbildningen till ärbetsplätsen. Utvä rdering 

äv utbildningsformen kommer ätt go räs under utbildningens gä ng, och fo r ätt 

dennä skä värä relevänt beho ver utbildningen fortgä  o ver en lä ngre tid.  

Vä r strä vän ä r i enlighet med Å länds gymnäsiums strätegi 2020 - 2023, ätt erbjudä 

flexiblä studier och studievä gär fo r ällä sämt ätt erbjudä releväntä och inspirerände 

lä rmiljo er. Den ärbetsplätsfo rlägdä nä rvä rdärutbildningen fo r vuxnä ä r i linje med 

dennä strä vän.  


