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 Utvärdering av grunder och allmänna kriterier för antagning av 

studerande år 2017 
 
Beslut 
Ålands landskapsregering har beslutat att följa upp hur 
antagningskriterierna 2017 har fungerat vid antagningen av studerande till 
olika utbildningar. Syftet med granskningen är att få ett relevant underlag 
för fortsatt utveckling av anvisningarna inför en eventuell revidering. 
  
Landskapsregeringen fastställde grunder och allmänna kriterier för 
antagning av studerande år 2017 i beslut nr 179 U2, 22.11.2016, som 
kompletterades med beslut nr 78 U2, 14.3.2017. 
  
Granskningen genomförs i två separata delar, dels i form av en webbenkät 
och dels som en statistisk uppföljning. 
  
Webbenkäten riktas till elevhandledare i grundskolan, studiehandledare, 
antagningshandläggare och övrig berörd personal i Ålands gymnasium 
och Ålands folkhögskola. 
  
Landskapsregeringen uppmanar därför berörda tjänstemän i grundskolan, 
Ålands gymnasium och Ålands folkhögskola att besvara frågorna i 
enkäten: https://www.webropolsurveys.com/S/28691AA91831B5A4.par 
  
Enkäten är tillgänglig för svar till och med den 15 september 2017. 
  
Ålands gymnasium ansvarar för den statistiska uppföljningen gällande 
den samåländska antagningen 2017. De statistiska uppgifterna ska vara 
avrapporterade till landskapsregeringen senast den 20 september.  
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Ålands gymnasium ombeds att redovisa följande statistik från den 
samåländska antagningen 2017: 
  
-        antalet sökande per utbildning/utbildningsprogram i betygskvoten 
och i den individuella kvoten (förstahands-, andrahands- och 
tredjehandsval), 
-        antalet antagna per utbildning/utbildningsprogram i betygskvoten 
och i den individuella kvoten, 
-        antal sökande/antagna på grund av anpassad lärokurs till den 
individuella kvoten specificerat för varje utbildning/ utbildningsprogram, 
-        antal sökande/antagna på grund av utländska icke jämförbara betyg 
till den individuella kvoten specifikt för varje utbildning/ 
utbildningsprogram, samt 
-        antal sökande/antagna på grund av skiljebetyg till den individuella 
kvoten specifikt för varje utbildning/utbildningsprogram. 
 
Tillämpade lagrum 
34 § LL (2011:13) om gymnasieutbildning 
20 § LL (1999:53) om Ålands folkhögskola 
 
Övrigt 
SÄNDLISTA: 
Elevhandledare i grundskolan, elevhandledare.grundskola@utbildning.ax 
Studiehandledare på gymnasialstadiet, 
studiehandledare.gymnasial@utbildning.ax 
Ronny Holmström-Wall, ronny.holmstrom@gymnasium.ax 
Jessica Josefsson, jessica.josefsson@gymnasium.ax 
Mikael Abrahamsson, mikael.abrahamsson@gymnasium.ax 
Inger Rosenberg-Mattsson, inger.rosenberg-mattsson@gymnasium.ax 
Marcus Koskinen-Hagman, marcus.koskinen-hagman@gymnasium.ax 
Christian Ivars, christian.ivars@gymnasium.ax 
Maria Säll-Öfverström, maria.sall-ofverstrom@afhs.ax 

 


