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Strategi ÅG 2023 

 

Vision 

”Vi erbjuder utbildning som bidrar till att studerande 
och samhället kan blomstra” 
När vi arbetar enligt visionen bidrar vi till ett mer hållbart samhälle. Vi är attraktiva 
för studerande, arbetsgivare och anställda. Vi samverkar och är engagerade. Vi kän-
ner stolthet, trivs och hjälper varandra att lyckas. Detta sker i en atmosfär och med 
ett ledarskap som präglas av vår värdegrund.  

Visionen knyter an till vårt lagstadgade uppdrag, till utvecklings- och hållbar-
hetsagendan för AÅ land samt landskapets utbildningspolitiska program 2025. 

Relevant utbildning möjliggör att studerande får de kunskaper och färdigheter 
som de behöver för att kunna studera vidare eller självständigt utöva ett yrke och 
därmed utvecklas i den riktning de själva önskar.  

Relevant utbildning tar vara på och förädlar människors inneboende resurser 
och bidrar till välmående. 

Relevant utbildning svarar mot arbets- och näringslivets föränderliga behov, 
högskolors krav, bidrar till utveckling av samhället och främjar en hög sysselsätt-
ning.  

Strategiska mål 

Strategiskt mål: Flexibla studier och studievägar för alla 
Målet inkluderar tillgängliga möjligheter till studier utifrån studerandes förutsätt-
ningar oberoende kön, bakgrund och ålder samt beaktande av särskilda behov. 
Detta innebär att det �inns studieutbud med tanke på olika målgrupper, studiernas 
genomförande anpassas för individuella behov inkl. stöd för de som behöver, vi be-
aktar tidigare kunnande samt bidrar till en god genomströmning. Strategi tas fram 
för studerande med annan språkbakgrund. 

Strategiskt mål: Relevanta och inspirerande lärmiljöer 
Lärmiljöerna utvecklas för att främja trivsel, digital utveckling, entreprenörskap 
och nya arbetsmetoder. 

Strategiskt mål: Ett arbetsklimat och ledarskap som speglar vår 
värdegrund 
Värdegrunden inkluderar; demokrati, ansvar, respekt, arbetsglädje, utveckling. När 
vi jobbar enligt värdegrunden så uppnår vi trivsel och goda resultat. Studerandes 
och personalens respons insamlas och följs upp systematiskt. Vi genomför årligen 
insatser som främjar välbe�innande i arbetet, fortbildning och utveckling. 
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Strategiskt mål: Etablerade arenor/nätverk för samverkan med det 
omgivande samhället 
Möjliggör att utbildningsutbud, studiernas innehåll och genomförande utvecklas 
tillsammans med arbets- och näringsliv, andra skolor etc. Möjliggör utbyte i båda 
riktningarna för kunskap och idéer. Nya arenor kompletterar existerande. 

Strategiskt mål:  Ökad hållbarhet 
Utöver att utbilda om hållbarhet i enlighet med läroplansgrunderna/examensgrun-
derna behöver vi också som organisation leva som vi lär. Strategin och samtliga 
strategiska mål genomsyras därför av framför allt social hållbarhet där vi främjar 
individens möjlighet till utbildning/utveckling och välmående. Vi skall även minska 
vår påverkan på miljön och klimatet samt verka för ekonomisk hållbarhet. 

Strategiskt mål: Vi synliggör vad vi gör 
Att synliggöra vad vi gör både internt och externt ökar stolthet, arbetsglädje och gör 
organisationen mer attraktiv. 
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