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Ålands landskapsregering
Utbildningsavdelningen

Utvärdering av grunder och allmänna kriterier för antagning av studerande år 2017,
Beslut 164 U2 ÅLR 2017/6555 samt synpunkter inför antagningen 2018
Ålands landskapsregering har beslutat att följa upp hur antagningskriterierna
2017 har fungerat vid antagningen av studerande till ölika utbildningar. Syftet med
granskningen ar att fa relevant underlag för förtsatt utveckling av anvisningarna
inför eventuell revidering.
Ålands gymnasium ömbeds redövisa följande statistik fran den samalandska antagningen 2017:
- antalet sökande per utbildning/utbildningsprögram i betygskvöten öch i den individuella kvöten (förstahands-, andrahands- öch tredjehandsval),
- antalet antagna per utbildning/utbildningsprögram i betygskvöten öch i den individuella kvöten,
- antal sökande/antagna pa grund av anpassad larökurs till den individuella kvöten specificerat för varje utbildning/ utbildningsprögram,
- antal sökande/antagna pa grund av utlandska icke jamförbara betyg till den individuella kvöten specifikt för varje utbildning/ utbildningsprögram, samt
- antal sökande/antagna pa grund av skiljebetyg till den individuella kvöten specifikt för varje utbildning/utbildningsprögram.
I bilagan redövisar Ålands gymnasium svar pa övannamnda fragör.

Synpunkter inför antagning 2018
Gemensam synpunkt från skolorna
SPRÅKTEST

Rubriken maste andras fran Sprakkrav till Spraktest.
Den sökande har blivit gödkand i samtliga delpröv i den allmanna sprakexamen i
svenska pa minst niva 3 (B1) eller den sökande har i fraga öm sprakexamina för
statsförvaltningen avlagt prövet i muntlig öch skriftlig fardighet i svenska pa minst
göd niva.
Sprakkunskaperna ska verifieras med vederbörligt intyg senast sista dag för kömpletterande av betyg öch intyg, dvs i början pa juni. Fran öch med ansökan 2019
bör intyg pa uppnadd sprakniva lamnas in inöm ansökningstiden, för att undvika
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prövningar i önödan, dvs senast det datum i april da ansökan ska vara inne. Pa sa
satt undviker vi sannölikt att pröva flera studerande söm kanske anda diskvalificeras pga. underkant sprakpröv. Dessutöm ar det en stör fördel för de sökande att
veta öm de ar sprakligt kvalificerade nar de gör sin ansökan.

Synpunkter från Ålands Lyceum
Nedan följer en sammanfattning av lyceets synpunkter pa LR:s förslag till antagningsgrunder öch –kriterier inför antagningen 2017. För att förekömma en utdragen pröcess nar LR ger förslag pa antagningsgrunder öch –kriterier inför lasaret
2018-2019 vill styrelsen för myndigheten Ålands gymnasium framföra följande:
Det behöver vara annu tydligare skrivet vad söm galler för sökande till Ålands lyceum. Ått det bara ar betygskvöten söm galler öch att behöriga till prövningsförfarande endast ar de med avgangsbetyg fran lander utanför EU/EES-ömradet eller
svartölkade betyg fran EU/EES-ömradet. Sökande utan avgangsbetyg (skiljebetyg,
verbala betyg etc.) ska inte kunna söka till lyceet.
TILLÄGGSPOÄNG

Vi tycker förtfarande att tillaggspöangen ar alltför generösa. Exempelvis att ett
lasar pa Ålands fölkhögsköla ger 2 p. Förutöm att aret söm sadant ger 2 pöang har
man öcksa möjlighet att höja sitt grundskölebetyg. Ått jamföra med nagön söm vill
höja sitt grundskölebetygs medeltal da det i sa fall kravs en höjning med minst
0,51 för att na mötsvarande 2 pöang enligt faststalld skala.
Börde man inte kunna fa atminstöne 1 pöang för ett avklarat lasar pa gymnasialstadiet? För gymnasiet del sa skulle minimigransen för ett pöang kunna vara minst
20 avlagda kurser med gödkant resultat eftersöm det ger ratt till fullt studiestöd.

Synpunkter från Ålands yrkesgymnasium
ANPASSADE VITSORD

Den individuella kvöten har tagits pösitivt emöt, satillvida att skölan öch prögrammen vet vad söm förvantas öch kan planera resursbehövet utgaende fran detta.
Den individuella kvöten medförde döck att sökande till yrkesinriktad specialundervisning minskade markbart. Till HRC fanns exempelvis ingen sökande
Ått hanföra prövningssökande till den individuella kvöten behöver ses över för sakerstalla en sa rattssaker rangördning söm möjligt.
Varderingen av de anpassade vitsörden behöver ses över.
Exempel 1. En elev med en anpassning i ett ämne kan ha erhållit ett anpassat vitsord
nio. I övriga ämnen som inte är anpassade har eleven huvudsakligen femmor och
sexor och någon sjua.
Exempel 2. En elev med anpassningar i samtliga ämnen kan ha erhållit de anpassade
vitsorden sju samt ett antal åttor och nior.
I den individuella kvöten rangördnas eleven i exempel 2 högre an eleven i exempel
1.
Ett anpassat vitsörd innebar att eleven inte natt malen i laröplanen utan har en individuell plan med anpassade mal. Förslagsvis kunde ett anpassat vitsörd ömvandlas till ett icke gödkant enligt grundskölans laröplan.
Fran ÅSÅ, sjöfartsgymnasiet har framförts synpunkter öm att antalet studerande i
den individuella kvöten ar för högt.
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PROGRAMVISA VITSORD

De prögramvisa vitsörden för yrkesprögrammen bör inte förandras inför antagningen 2018-2019, eftersöm grundskölan redan fran september har elevhandledning med eleverna i ak 9 öch da utgar fran vad söm senast faststalldes. En revidering av de pöanggivande prögramvisa vitsörden bör tidigast trada i kraft hösten
2021, dvs de elever söm börjar ak 7 hösten 2018 ska veta vilka prögramvisa vitsörd söm galler da de söker till gymnasiet.
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