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Strategi ÅG 2023
Vision

”Vi erbjuder utbildning som bidrar till att studerande
och samhä llet kan blomstra”

Nä r vi arbetar enligt visionen bidrar vi till ett mer hå llbart samhä lle. Vi ä r attraktiva
fö r studerande, arbetsgivare och anstä llda. Vi samverkar och ä r engagerade. Vi kä nner stolthet, trivs och hjä lper varandra att lyckas. Detta sker i en atmosfä r och med

ett ledarskap som prä glas av vå r vä rdegrund.

Visionen knyter an till vå rt lagstadgade uppdrag, till utvecklings- och hå llbar-

hetsagendan fö r AÅ land samt landskapets utbildningspolitiska program 2025.

Relevant utbildning mö jliggö r att studerande få r de kunskaper och fä rdigheter

som de behö ver fö r att kunna studera vidare eller sjä lvstä ndigt utö va ett yrke och
dä rmed utvecklas i den riktning de sjä lva ö nskar.

Relevant utbildning tar vara på och fö rä dlar mä nniskors inneboende resurser

och bidrar till vä lmå ende.

Relevant utbildning svarar mot arbets- och nä ringslivets fö rä nderliga behov,

hö gskolors krav, bidrar till utveckling av samhä llet och frä mjar en hö g sysselsä ttning.

Strategiska mål
Strategiskt mål: Flexibla studier och studievägar för alla
Må let inkluderar tillgä ngliga mö jligheter till studier utifrå n studerandes fö rutsä ttningar oberoende kö n, bakgrund och å lder samt beaktande av sä rskilda behov.

Detta innebä r att det �inns studieutbud med tanke på olika må lgrupper, studiernas

genomfö rande anpassas fö r individuella behov inkl. stö d fö r de som behö ver, vi beaktar tidigare kunnande samt bidrar till en god genomströ mning. Strategi tas fram
fö r studerande med annan språ kbakgrund.

Strategiskt mål: Relevanta och inspirerande lärmiljöer
Lä rmiljö erna utvecklas fö r att frä mja trivsel, digital utveckling, entreprenö rskap
och nya arbetsmetoder.

Strategiskt mål: Ett arbetsklimat och ledarskap som speglar vår
värdegrund
Vä rdegrunden inkluderar; demokrati, ansvar, respekt, arbetsglä dje, utveckling. Nä r
vi jobbar enligt vä rdegrunden så uppnå r vi trivsel och goda resultat. Studerandes

och personalens respons insamlas och fö ljs upp systematiskt. Vi genomfö r å rligen
insatser som frä mjar vä lbe�innande i arbetet, fortbildning och utveckling.

Bilaga §117A, ag_strategi-2023_20191112

1 av 2

Strategiskt mål: Etablerade arenor/nätverk för samverkan med det
omgivande samhället
Mö jliggö r att utbildningsutbud, studiernas innehå ll och genomfö rande utvecklas

tillsammans med arbets- och nä ringsliv, andra skolor etc. Mö jliggö r utbyte i bå da
riktningarna fö r kunskap och idé er. Nya arenor kompletterar existerande.

Strategiskt mål: Ökad hållbarhet

Utö ver att utbilda om hå llbarhet i enlighet med lä roplansgrunderna/examensgrun-

derna behö ver vi också som organisation leva som vi lä r. Strategin och samtliga

strategiska må l genomsyras dä rfö r av framfö r allt social hå llbarhet dä r vi frä mjar

individens mö jlighet till utbildning/utveckling och vä lmå ende. Vi skall ä ven minska
vå r på verkan på miljö n och klimatet samt verka fö r ekonomisk hå llbarhet.

Strategiskt mål: Vi synliggör vad vi gör

Att synliggö ra vad vi gö r bå de internt och externt ö kar stolthet, arbetsglä dje och gö r
organisationen mer attraktiv.
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