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1

Tillämpning

Detta dokument ä r uppgjord enligt bestä mmelserna i lä roplansgrunderna fö r

grundlä ggande yrkesutbildning (AÅ LR 2019/7036) och tillä mpas på alla utbildnings-

program som ger grundlä ggande yrkesutbildning vid AÅ lands yrkesgymnasium och
som leder till gymnasieexamen med yrkesinriktning. Den tillä mpas ä ven på grun-

dexamen inom social- och hä lsovå rdsbranschen och grundexamen i sjö fart, om inte

gä llande ö verenskommelsefö rordningar och ikraftvarande grunder fö r respektive
examina eller senare fö reskrifter och beslut bestä mmer annat.

Yrkesträ ningsutbildningen vid AÅ lands yrkesgymnasium fö ljer en egen lä roplan.

1.1

Definitioner

I detta dokument anvä nds fö ljande de�initioner:

• Utbildningsprogram, benä mning på en gymnasieexamen med yrkesinriktning/grundexamen i sin helhet.

• Kompetensområ de, benä mning på olika inriktningar som kan �innas inom ett utbildningsprogram.

• Lä rande i arbete, (LIA) benä mning på den undervisningen som ä r fö rlagd på en

arbetsplats och som fö rverkligas som ett samarbete mellan skolan och arbetslivet.

• Kompetenspoä ng, (kp) de�iniera storleken och kunnande som krä vs per examensdel/delområ de/delmå l.

• I lä roplansgrunderna benä mnda lä roplan per examen fö rverkligas genom en examensplan (se kapitel 4) som beskriver vilka examensdelar som erbjuds och uppdelning i delmå l. Examensdelarnas innehå ll framgå r i examensgrunderna fö r respektive examensdel.

• Benä mningen ”Allmä nna stadgar fö r examen och utbildning” anvä nds fö r detta

dokument i stä llet fö r benä mningen ”lä roplanens allmä nna del” i lä roplansgrunderna .

2

Vision och verksamhetsidé

Vid AÅ lands yrkesgymnasium ges enligt LL om gymnasieutbildning (2011:13) en ut-

bildning som ska ge studerande så dana teoretiska och praktiska kunskaper och fä rdigheter som krä vs fö r att sjä lvstä ndigt utö va ett yrke. Den grundlä ggande yrkesutbildningen ska dä rutö ver fö rbereda studerande fö r yrkesinriktad hö gskoleutbildning eller andra på gymnasieutbildning baserade studier.

AÅ lands landskapsregering och AÅ lands lagting har 26.6.2015 på fö rslag en parla-

mentariskt tillsatt utbildningsdelegation antagit ett utbildningspolitiskt program
”Kompetens 2025” som ska prä gla utvecklingen inom den å lä ndska utbildningen
fram till 2025.

Det utbildningspolitiska programmet har fem ledord: hå llbarhet, entreprenö r-

skap, digitalisering, �lexibilitet, jä mlikhet och integration.

ALLMÄNNA STADGAR FÖR EXAMEN OCH UTBILDNING
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2.1

Temaområden

I enlighet med lä roplansgrunderna utformas undervisning och lä rande i arbete på
ett så dant sä tt att studerande på ett konkret och utvecklande sä tt lä r sig:
• fö rstå vikten av engagemang och fö retagsamhet

• utforska och analysera nutida fö reteelser och miljö er

• fö rstå samband, interaktion och beroendefö rhå llanden

• se kompetensutveckling som en livslå ng process
• samarbeta och nä tverka

• utveckla fö rmå gan att framfö ra gemensamma idé er och lö sningar

• framfö ra å sikter och fö rä ndringsfö rslag på ett konstruktivt och faktaunderbyggt
sä tt

• inse vikten av att arbeta fö r en hå llbar utveckling

I enlighet med läroplansgrunderna förverkligas detta inom ramen för följande temaområden:
• Aktivt medborgarskap, entreprenö rskap och arbetsliv

• Vä lbe�innande och trygghet

• Hå llbar livsstil och globalt ansvar

• Kulturkompetens och internationalism

• Mediekunskap och informationsteknologi

• Teknologi och samhä lle

Temaområ dena ä r integrerade i de gemensamma examensdelarna som en del av

må len fö r kunnande och fö rverkligas dä rmed i undervisningen. Temaområ dena in-

gå r ä ven i de yrkesinriktade examensdelarna som en del av bedö mningskriterierna.

3

Grunder för det pedagogiska arbetet

3.1

Värdegrund

I landskapsregeringens lä roplansgrunder �inns beskrivning av den vä rdegrund som
ska vara fundament fö r utbildningen och den ä r vä gledande fö r den utbildning som
ges vid AÅ lands yrkesgymnasium.

All undervisning prä glas i enlighet med lä roplansgrunderna av
• ö msesidig respekt

• tilltro till mä nniskans kapacitet

• insikt om att alla har vilja och mö jlighet till lä rande och utveckling

Skolans vä rdegrund prä glas av:
Demokrati

Vi har alla mö jlighet att komma till tals och vi lyssnar på den som har nå got att

framfö ra med intresse och respekt. Vi ä r ö ppna fö r andra, nya mä nniskor, nya idé er
och ny kunskap.
Ansvar

6

Vi har alla ett ansvar fö r vå r utveckling och hur vi bemö ter varandra. Vi har också

ett gemensamt ansvar fö r att AÅ lands gymnasium ä r en mö tesplats dä r alla respekteras och trivs.
Respekt

Vi behandlar alla jä mlikt och respekterar varandras olikheter. Tillsammans med respekt ska också vä nlighet och gott bemö tande genomsyra vå ra mö ten med
varandra.

Arbetsglädje
Vi visar uppskattning fö r allas arbete och inser att alla ä r vä rdefulla fö r att skapa

vå r gemensamma trivsel. Vi kä nner att AÅ lands gymnasium ä r en trygg arbetsmiljö .
Utveckling

Vi ska jobba med utveckling som har fokus på vad framtiden krä ver av oss, av de
studerande och av samhä llet. Vi vill se mö jligheter i stä llet fö r hinder.

Vä rdegrunden befä sts genom att studerande, lä rare och ö vrig personal diskuterar

och medvetet tar stä llning hur vä rdegrunden ska tillä mpas. Nya studerande och nyanstä lld personal få r vid skol- och anstä llningsstart en presentation om den vä rdegrund som gä ller i skolan.

3.2

Bildning

I AÅ lands yrkesgymnasium ses bildningen som en process i ett livslå ngt lä rande och
dä r studerande i sin utbildning på ett allsidigt sä tt få r grundfä rdigheter i form av

kunskaper och fä rdigheter som ger dem ett fundament fö r en stä ndig personlig och
yrkesmä ssig utveckling.

Bildningen och utbildningen ger studerande fö rmå ga att gö ra goda val och kan

dä rmed uppnå en god livskvalitet och mö jlighet att verka i yrkes- och arbetsliv med
gott omdö me och god framgå ng.

3.3

Syn på lärande och lärprocess

Lä rande och lä rprocessen har ett sociokulturellt perspektiv. Lä randet bö r dä rfö r

inte enbart ses som en individuell och social process utan också som en situationsbunden process.

I den kompetensinriktade utbildningen ä r fokus på lä rande och kunnande. Studi-

erna utformas så att studerande genom ett aktivt deltagande upplever sig som sub-

jekt i lä rprocessen. Studier och lä rande baseras på yrkeslivets kunskapskrav och
verksamhetsformer.

Den pedagogiska konsekvensen ä r att lä rande- och studiemiljö erna, så vä l i sko-

lan som i lä rande i arbete, varieras utgå ende frå n vilka kunskaper och vilken kompetens som ä r må let fö r studerandes studier.

Lä raren har en viktig roll som inspiratö r och fö rmedlare av kunnande, men lika

viktig ä r lä rarens roll som fö rebild, modell, guide och handledare. Lä rare kan genom
ett entreprenö rmä ssigt agerande visa vä gen till fö retagsamhet och fö retagande.

Synen på lä rande och lä rprocessen utgå r frå n ett livslå ngt lä rande. Studerande

bö r i sin utbildning utveckla kompetenser fö r ett kontinuerligt lä rande fö r att
komma till rä tta i framtiden, i nya situationer och i ett fö rä nderligt arbetsliv.

ALLMÄNNA STADGAR FÖR EXAMEN OCH UTBILDNING
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4

Studiernas upplägg

En grundlä ggande yrkesutbildning som leder till gymnasieexamen med yrkesinriktning omfattar 180 kp som fö rdelas enligt fö ljande:

145 kp Yrkesinriktade examensdelar (obligatoriska och valbara)
35 kp Gemensamma examensdelar (allmä nna ä mnen)

Fö rdelningen mellan obligatoriska och valbara yrkesinriktade examensdelar

inom faststä llda 145 kp varierar mellan de olika utbildningarna. Fö rdelningen framgå r i respektive utbildningsprogram och dess kompetensområ den.

Den grundlä ggande yrkesutbildningen ä r dä rfö r indelad i examensdelar som ä r

fö rdelade ö ver tre å r. Studietiden kan beroende på studerandes fö rkunskaper, erfa-

renhet och individuella fö rutsä ttningar fö rkortas eller fö rlä ngas. Studerande har
rä tt att fö rlä nga sin studietid till fyra å r.

Examensdelarna avlä ggs enligt en faststä lld examensplan och ä r fö rdelade i fem

perioder per lä så r. Studieupplä gget fö r de olika utbildningsprogrammen och kom-

petensområ dena presenteras i examensplanen. Examensplanen skall innehå lla vilka
de obligatoriska examensdelar per program och valbara examensdelar skolan har

valt att ge handledning i inklusive fö rteckning ö ver hur varje examensdels delats

upp i delmå l. Examensplanen innehå ller ä ven i vilka examensdelar LIA ingå r. Exa-

mensplanen godkä nns av AÅ lands gymnasiums styrelse. AÄ ndringar gä llande delmå ls
namn och kompetenspoä ng godkä nns av rektor.

4.1

Studieinriktningar och kompetensområden

AÅ lands yrkesgymnasium fö rverkligar utbildningar enligt landskapsregeringen å r-

liga dimensioneringsbeslut. Utbildningarna som kan erbjudas anges i gymnasiefö rordningen.

4.2

Examensdelar och delområden

En gymnasieexamen inom ett utbildningsprogram ä r indelad i �lera olika yrkesin-

riktade examensdelar och gemensamma examensdelar. Gemensamma examensdelarna ä r indelande i �lera delområ den. De olika examensdelarna eller delområ den

utgö r en helhet och avlä ggs under en begrä nsad tid av utbildningen, varefter studerande tar itu med fö ljande examensdel.

Examensdelens eller delområ dets innehå ll kan delas upp och undervisas i �lera

delmå l, men alla delmå l utgö r tillsammans en hel examensdel eller delområ de och
ska bedö mas som en helhet.

4.2.1

Yrkesinriktade examensdelar

I de yrkesinriktade examensdelarna ingå r lä rande i arbete och bedö mningen sker

med yrkesprov.

Studerande kan beroende på schemat avlä gga en eller två , undantagsvis tre, yr-

kesinriktade examensdelar samtidigt.

Antalet och omfattningen av yrkesinriktade examensdelar framgå r av examens-

planen.
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4.2.2

Gemensamma examensdelar

Alla studerande avlä gger gemensamma examensdelar som kompletterar och fö rdjupar yrkeskunnandet och som omfattar 35 kp. De bestå r av allmä nna ä mnen som ä r
grupperade i tre examensdelar som vardera bestå r av olika delområ den som var-

dera tilldelas ett vitsord. Under studiernas gå ng bedö ms de olika delmå len skilt
med vitsord.

Delområ denas omfattning i de gemensamma examensdelarna avviker till viss

del frå n de nationella examensgrunderna i enlighet med lä roplansgrunderna. Inom

parentes synliggö rs hur social- och hä lsovå rdsbranschen och sjö farten avviker frå n

de andra utbildningsprogrammen.

De gemensamma examensdelarna omfattar 35 kp och ä r indelade i fö ljande tre

examensdelar:

”Kunnande i kommunikation och interaktion”, minst 12 kp, som innefattar följande
delområden:
• Kommunikation och interaktion i svenska/svenska som andra språ k, 6 kp
(sjö fart lä ser 5 kp)

• Kommunikation och interaktion i engelska, 6 kp

• Kommunikation och interaktion på ett valbart språ k/utveckla din svenska, 2 kp

(sjö fart lä ser 0 kp och nä rvå rdare lä ser �inska på B-nivå med hä nvisning till sjä lv-

styrelselagen.)

• Verksamhet i den digitala miljö n IKT, 2 kp

• (Konst och kreativt uttryck, 1 kp lä ser nä rvå rdare och sjö fart)

”Kunnande i matematik och naturvetenskap”, minst 6 kp, som innefattar följande
del-områden:
• Matematik och tillä mpad matematik, 6 kp
(sjö fart lä ser 7 kp)

• Fysikaliska och kemiska fenomen och tillä mpning av dem, 2 kp

”Kunnande om samhälle och arbetsliv”, minst 9 kp, som innefattar följande delområden:
• Att verka i samhä llet och som medborgare, 2 kp
• Att verka i arbetslivet, 1 kp

(nä rvå rdare och sjö fart lä ser 2kp)

• Fä rdighet i studie- och karriä rplanering, 1 kp

• Fö retagsamhet och fö retagsinriktad verksamhet, 1 kp

• Upprä tthå llande av arbetsfö rmå gan och vä lbe�innandet, 5 kp
(nä rvå rdare lä ser 3kp + 2 kp inom yrkesä mnen)

• Frä mjande av hå llbar utveckling, 1 kp

Skolan ska ta i beaktande det som stadgas om språ k i sjä lvstyrelselag fö r AÅ land.

Studerande med annan språ kbakgrund ä n svenska har mö jlighet att inom ramen

fö r valbart språ k, 2 kp, utveckla sina kunskaper i svenska. Bedö mningsgrunder fö r
valbart språ k faststä lls av Landskapsregeringen.

ALLMÄNNA STADGAR FÖR EXAMEN OCH UTBILDNING
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Studerande har av sä rskilda skä l rä tt att ansö ka om att ersä tta kompetenspo-

ä ngen fö r valbart språ k med utö kad kommunikation och interaktion i svenska eller
engelska. Detta ska noteras på examensbetyget.

4.3

Högskoleförberedande utbildningshelhet – HUTH

Studerande inom den grundlä ggande yrkesutbildningen, med undantag av nä rvå r-

darstuderande och sjö fartsstuderande, ska kunna fö rbereda sig fö r studier på hö g-

skolenivå genom att avlä gga den hö gskolefö rberedande utbildningshelheten, HUTH
(AÅ LR beslut 16U2/28.10.2015). Studerande ska då studierna i den grundlä ggande

yrkesutbildningen inleds vä lja om de ö nskar avlä gga HUTH-studier. Studierna ord-

nas av AÅ lands lyceum och genomfö rs i enlighet med grunderna fö r lä roplanen inom
den allmä nbildande gymnasieutbildningen. HUTH-studierna omfattar 50 kp.

HUTH-studierna lä ses i fem perioder under tre å rs tid. Vilka kurser och nä r de

fö rverkligas framgå r i examensplanen. Hur dessa kurser ersä tter och tillgodorä knas
inom utbildningsprogrammet framkommer i lä roplansgrunderna.

4.4

Lärande i arbete

Enligt gymnasielagen kan delar av utbildningen ges på en arbetsplats. Under så dan

utbildning stå r den studerande inte i ett anstä llningsfö rhå llande. Lä rande i arbete
(LIA) ingå r i yrkesinriktade examensdelar, så vä l de obligatoriska som de valbara.
Omfattningen av lä rande i arbete ä r minst 30 kompetenspoä ng. Antalet kp per

LIA kan variera enligt studerandes personliga utvecklingsplan fö r kunnande. Endast
i undantagsfall kan lä rande i arbete ske i skolans ö vningsfö retag/-verkstad, skolfar-

tyg eller genom motsvarande arrangemang.

Omfattningen av lä rande i arbete i de olika examensdelarna framgå r av examens-

planen.

Genom lä rande i arbete ska studerande få en inblick i den autentiska yrkesverk-

samheten i branschen och lä ra sig vad yrkeslivet krä ver. Perioderna av lä rande i arbete varierar, men ä r tillrä ckligt lå nga fö r att studerande ska få mö jlighet att uppnå
den yrkeskompetens som eftersträ vas.

AÅ lands yrkesgymnasium upprä ttar ett ramavtal med arbetsgivare. Av avtalet

framgå r:

• beskrivning av parternas uppgifter, hur handledning och bedö mning ordnas och
eventuella ersä ttningar

• vardera partens ansvar

• vem som stå r fö r fö rsä kringar, fö r arbetarskydd, olycksfalls- och andra skadeersä ttningar

• arbetstider som ska fö lja bestä mmelserna i lagen om unga arbetstagare och fö rordningen om unga arbetstagare

• handledarens uppgifter

• hur avtalet hä vs

AÅ lands yrkesgymnasium har kontaktpersoner som organiserar LIA och som hå l-

ler kontakt med arbetsgivare som tillhandahå ller LIA. Ansvariga lä rare ska som en

del av sin undervisning gö ra arbetsplatsbesö k och handleda studerande och handledare på arbetsplatsen. Infö r lä rande i arbete har skolan ansvar fö r att ge den studerande och arbetsplatsen information om regler och arrangemang som rö r LIA.
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Studerande, skola och fö retag tecknar ett avtal per LIA-tillfä lle. Av avtalet fram-

gå r må lsä ttningen fö r LIAn samt villkor och vederbö randes rä ttigheter och skyldig-

heter.

Skolan hå ller kontinuerliga informationsmö ten med fö reträ dare fö r branschen

fö r att skapa fö rutsä ttningar fö r ett gott samarbete till fö rdel fö r studerandes utbildning och kompetensutveckling.

Må let ä r att i dialog med arbetslivet hitta lö sningar som ger vinster sä rskilt fö r

studerande, men likaledes fö r skolans arbete med att skapa kvalitativ utbildning
och uppfylla arbetslivets behov av kunnigt och kompetent yrkesfolk.

Biträ dande rektor har ansvar fö r att lä rare ger studerande instruktioner.

4.5

Yrkesprov

Yrkesprovet/yrkesproven utgö r grunden fö r bedö mning av hela examensdelen. Yr-

kesprov kan avlä ggas i en eller �lera examensdelar vid samma tillfä lle, men varje examensdel ska tilldelas ett skilt vitsord.

Studerande genomfö r sitt yrkesprov i en så realistisk arbetsmiljö som mö jligt,

gä rna så att studerande utfö r fö r yrket fö rekommande arbetsuppgifter på en ar-

betsplats. Skolan samarbetar med arbetsplatser fö r att planera, genomfö ra och be-

dö ma yrkesproven. Om det inte ä r mö jligt att genomfö ra yrkesprovet på en arbets-

plats kan provet utfö ras på skolan, men scenariot ska vara så likt en arbetsplats
som mö jligt.

Yrkesprovet skall bedö mas av två bedö mare. Den ena bedö maren ska fö reträ da

skolan och den andra fö reträ da arbetslivet. Bedö marna ska ha tillrä cklig yrkes-

skicklighet och tillrä ckligt kunnande inom områ det, samt vara tillrä ckligt fö rtrogen
med bedö mningskriterierna. Jä vsbestä mmelser skall iakttas nä r bedö marna utses.

Efter varje yrkesprov arrangeras ett utvä rderingssamtal, dä r lä rare, handledare

på arbetsplats och studerande deltar. Lä rare och handledare uppmuntrar stu-

derande att ta en aktiv roll vid utvä rderingssamtalet. Vid utvä rderingssamtalet vä rderar studerande sin insats, presenterar sin utvä rdering och kompletterar inom

vilka moment hen anser sig behö va fö rbä ttra sin yrkesskicklighet. Studerande få r

vid utvä rderingssamtalet respons av så vä l lä raren som handledaren. Det ä r mö jligt

att fortsä tta yrkesprovet på en annan arbetsplats eller vid en annan arbetstidpunkt

så att kunnandet kan visas på ett heltä ckande sä tt och bedö mningen blir tillfö rlitlig.
Lä rare, arbetsplatshandledare och studerande ska gemensamt bestä mma tid-

punkt fö r yrkesprov.

Studerande har inte rä tt att delta i ett yrkesprov om lä rare bedö mer att stu-

derande inte har kunskaper att avlä gga provet med nö jaktig bedö mning. Stu-

derande ska i så fall få kunskap om på vilka områ den hen bö r fö rbä ttra sitt kun-

nande innan yrkesprov ä r aktuellt. Om lä rare och handledare under yrkesprovets

gå ng �inner att studerande inte har tillrä ckligt kunnande att genomfö ra provet eller

om sä kerheten ä ventyras tar lä rare och handledare ansvar fö r att avbryta provet.

Studerande få r också i detta fall kunskap om på vilka områ den hen bö r fö rbä ttra sitt
kunnande innan hen på nytt har mö jlighet att visa sitt kunnande i yrkesprov.

ALLMÄNNA STADGAR FÖR EXAMEN OCH UTBILDNING

11

4.6

Examen

Studerande som med godkä nda vitsord slutfö rt 145 kp yrkesinriktade examensde-

lar, och 35 kp gemensamma examensdelar samt de yrkesprov som ingå r i de yrkes-

inriktade examensdelarna har rä tt till gymnasieexamensbetyg med faststä lld yrkesinriktning och yrkesbeteckning.

4.7

Personlig utvecklingsplan för kunnandet (PUK)

I enlighet med lä roplansgrunderna skall varje studerande ska ha en egen personlig
utvecklingsplan fö r kunnande (PUK).

Planen uppgö rs tillsammans med den studerande. En minderå rig studerandes

vå rdnadshavare ska ha mö jlighet att vara med och utarbeta och uppdatera den studerandes personliga utvecklingsplan.

I den personliga utvecklingsplanen dokumenteras fö ljande uppgifter:

1) Den examen som avses i bilaga 1 i landskapsfö rordning (2019/41) om gymna-

sieutbildning, de examensgrunder som iakttas, det eventuella kompetensområ de
som avlä ggs samt de examensdelar som avlä ggs.

2) Uppgifter om de examensdelar, delområ den av gemensamma examensdelar

eller ö vriga studier som en behö rig myndighet bedö mt och intygat och som skolan
inkluderat i den studerandes examen på basis av erkä nnande av den studerandes
kunnande.

3) Uppgifter om de examensdelar, delområ den av gemensamma examensdelar

eller ö vriga studier som en behö rig myndighet bedö mt och intygat och som utbildningsanordnaren sä nt till godkä nda bedö mare av kunnandet fö r erkä nnande av
kunnandet.

4) Annat kunnande som den studerande fö rvä rvat och på visat tidigare ä n så dant

som ingå r i punkt 2 och 3 och som anknyter till den examen som avlä ggs.

5) Eventuella avvikelser frå n kraven på yrkesskicklighet eller må len fö r kunnan-

det.

6) Behovet av examensutbildning och fö rvä rvande av annan nö dvä ndig yrkes-

skicklighet.

7) Innehå llet i det eventuella sä rskilda stö d. ( se kapitel 7 stö d fö r lä rande och

studier)

8) Så dana studier som stö der studiefä rdigheterna.

9) Tidpunkterna fö r och innehå llet i yrkesproven, yrkesprovsmiljö erna samt an-

ordnaren av yrkes-prov, om de ordnas av en annan utbildningsanordnare.

10) Motsvarande uppgifter om ö vrigt på visande av kunnandet samt i frå ga om

studerande som få r sä rskilt stö d så dan anpassning av bedö mning av kunnandet och
individuell bedö mning av kunnandet.
11) Bedö marna av kunnandet.

12) Karriä rplanen som gö rs upp fö r den studerande.

Om den studerandes fö rvä rvande av kunnande ordnas på en arbetsplats i form

av utbildning som grundar sig på utbildningsavtal (LIA-avtal) eller i samband med

praktiska arbetsuppgifter som grundar sig på lä roavtalsutbildning antecknas ä ven
fö ljande i den personliga utvecklingsplanen:

1) Den studerandes ansvariga arbetsplatshandledare och den lä rare som skolan

utsett eller av grundad anledning en annan fö reträ dare fö r skolan.
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2) De viktigaste arbetsuppgifterna som utfö rs på arbetsplatsen fö r att fö rvä rva

det kunnande som krä vs enligt examensgrunderna och den personliga utvecklingsplanen fö r kunnandet.

3) Tidpunkten fö r fö rvä rvande av kunnande som ordnas på en arbetsplats i ut-

bildning som grundar sig på utbildningsavtal.

4) Tidpunkten fö r fö rvä rvande av kunnande som ordnas på en arbetsplats i lä ro-

avtalsutbildning, ä ven kunnande som fö rvä rvas i andra inlä rningsmiljö er som anvisats av skolan.

Skolan ansvarar fö r att den personliga utvecklingsplanen utarbetas och uppdate-

ras. Studerande och vå rdnadshavare ska ha kontinuerlig mö jlighet att granska ut-

vecklingsplanen via skolans digitala studieregisterprogram. Studerande, studie-

handledare och lä rare kan genom noteringarna i PUK se hur studierna framskrider
och ta initiativ till fö rä ndrat upplä gg om studierna inte fortskrider enligt plan.

4.8

Studerande med annan språkbakgrund än svenska

Vid undervisningen anvä nds olika pedagogiska metoder så att studerande trots

bristande språ kkunskaper få r mö jlighet att utveckla sitt lä rande och visa sitt kun-

nande. Skolan ger studerande frå n andra kulturområ den en mer ingå ende information om undervisningskultur, bedö mningsgrunder och –procedur. Detta fö r att fö r-

sä kra sig om att studerande få r en mer djupgå ende fö rstå else fö r utbildningens villkor och regelverk.

Studerande få r också en mer djupgå ende instruktion i sjä lvvä rdering.

Studerande med annan språ kbakgrund ä n svenska deltar i den ordinarie undervisningen i svenska om det inte �inns mö jlighet att ordna grupper i svenska som andrasprå k. Studerande bedö ms enligt de kriterier som gä ller fö r svenska som andrasprå k.

Skolan erbjuder stö dundervisning och specialpedagogiskt stö d i den omfattning

som framkommer vid kartlä ggningen i samband med uppgö rande av PUK.

Må let ä r att studerande i slutet av utbildningen har så dana kunskaper i svenska

att de kan utö va sitt yrke på minst nö jaktig nivå och att de har kunskaper i svenska
som andrasprå k på nö jaktig nivå .

4.9

Närstudier

Studierna fö rverkligas genom nä rstudier, antingen i skolan eller på en arbetsplats.
Undervisningen planeras och schemalä ggs fö r en grupp studerande. Vid kart-

lä ggningen av studerandes kunnande framkommer behov av undervisning och

handledning fö r fö rvä rvande av kunnande. I det personliga schemat framkommer

nä r studerande fö rutsetts delta i nä rstudier, nä rvara vid lä rande i arbete och andra

till skolan hö rande aktiviteter. Eventuell frå nvaro kan ä ventyra studerandes mö jlig-

heter att inhä mta kunnande.

Rektor kan i enlighet med landskapslagen om gymnasieutbildning (2011:13) på

ansö kan av den studerande eller omyndig studerandes vå rdnadshavare av sä rskilda
skä l bevilja befrielse frå n att delta i viss undervisning.

4.9.1

Ledighet

Rektor eller biträ dande rektor kan på ansö kan av studerande eller omyndig stu-

derandes vå rdnadshavare av sä rskild orsak bevilja en studerande begrä nsad ledighet frå n skolarbetet (2011:13, 39 §).

ALLMÄNNA STADGAR FÖR EXAMEN OCH UTBILDNING
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I regel beviljas inte ledigheter som strä cker sig utö ver loven. Av sä rskilda skä l

kan ledighet dock beviljas.

Ledighet kan beviljas om studierna/studietakten inte ä ventyras och om berö rda

lä rare bedö mer att studerande på egen hand kan fullgö ra de studier som behandlas
under ledigheten.

Studerande har sjä lv ansvar fö r att ta igen allt hon eller han missat under ledig-

heten och har inte rä tt till stö dundervisning pga. ledighet. Studerande kan vara
tvungen att redovisa sina kunskaper genom att utfö ra skriftliga eller muntliga
uppgifter.

Anhå llan om ledigt frå n studierna må ste gö ras i god tid fö re planerad ledighet.

Den studerande ska lä mna in en anhå llan minst två veckor i fö rvä g.

Ansö kan gö rs på sä rskild blankett som �inns i digital form på skolans websida.

4.9.2

Studieuppehåll

Studerande har rä tt att anhå lla om studieuppehå ll fö r maximalt ett (1) å r utan att

fö rlora sin studieplats. Studieuppehå ll beviljas i regel ej fö rsta lä så ret. Ansö kan om
studieuppehå ll riktas till biträ dande rektor som fattar beslut i ä rendet. Om studerande ä r omyndig ska också vå rdnadshavare underteckna ansö kan.

Ansö kan om studieuppehå ll gö rs på sä rskild blankett. Studerande bö r innan an-

sö kan inlä mnas diskutera sina planer och de orsaker som ligger till grund fö r ansö kan med studiehandledare.

Studerande som beviljats studieuppehå ll må ste inom angiven tid meddela skolan

om hen avser att å teruppta studierna. Studerande som inte meddelar skolan inom

angiven tid anses ha avslutat sina studier.

4.9.3

Avbrutna studier

Studerande ska skriftligt anmä la om hon/han avser att avbryta studierna. Innan

studierna avbryts ska studerande ha en ingå ende diskussion med studiehandledare
fö r att få en bild av sin situation. Om studerande inte uppnå tt myndig å lder ska
vå rdnadshavaren bekrä fta att studerande avser att avbryta studierna.

Studerande som inte slutfö rt sina studier inom fyra lä så r anses ha avgå tt. En stu-

derande anses ä ven ha avgå tt om det ä r uppenbart att han/hon inte har fö r avsikt

att delta i undervisningen eller yrkesprov eller visa sitt kunnande på annat sä tt i enlighet med den personliga utvecklingsplanen fö r kunnande och inte har uppgett nå gon grundad anledning till sin frå nvaro.

4.9.4

Frånvaro på grund av sjukdom

Studerande som drabbas av sjukdom ska anmä la detta till respektive skolkansli.

Studerande som drabbas av sjukdom under lä rande i arbete ska anmä la detta bå de
till respektive skolkansli och till arbetsplatsen. Vå rdnadshavare anmä ler sjukfrå nvaro fö r omyndig studerande. Studerande må ste uppvisa sjukintyg ö ver sjukdom

som varar lä ngre ä n tre dagar och vid å terkommande kortare sjukdomsfall.

Studerande som ä r frå nvarande vid ett bedö mningstillfä lle ska uppvisa veri�ie-

rande intyg.

Skolan kan ge hjä lp och stö d å t studerande som drabbas av sjukdom som fö ranle-

der lä ngre tids frå nvaro. Skolan vä gleder och utarbetar i dialog med studerande och
vå rdnadshavare en strategi fö r hur studierna på bä sta sä tt kan genomfö ras.
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4.10

Lektioner och arbetspass

Undervisningen fö rdelas på lektioner och en lektion omfattar 60 minuter, varav

minst 45 minuter utgö r lä rarledd undervisning. Undervisningen kan utgå ende frå n
undervisningsmetod eller –upplä gg fö rdelas på kortare eller lä ngre lektions- eller
arbetspass. Vid nä tbaserad undervisning ä r studierna mer �lexibla, men omfatt-

ningen av stoff och kunskapsmå l preciseras utifrå n det antal timmar som delmå let
ska innehå lla.

Skolans arbetsdag fö r ungdomsutbildning infaller i regel mellan kl. 8.00 och

16.15. I vuxenutbildningen kan undervisning också fö rlä ggas på kvä llar och helger,

vilket också av sä rskilda skä l kan fö rekomma i ungdomsutbildningen.

Varje arbetsdag, fö rutom inskriptions- och avslutningsdag, hå lls en lunchrast på

minst 30 minuter och en mellanmå lsrast på minst 20 minuter.

Då studerande ä r på lä rande i arbete fö ljer de i regel arbetsplatsens arbetstider.

4.11

Undervisningsgrupper

Minst 12 personer ska ha anmä lt sig som studerande fö r att ett utbildningsprogram

ska kunna starta. Fö rvaltningschefen kan, om det �inns arbetsmarknadsmä ssiga och
sociala skä l, besluta att starta utbildningen under fö rutsä ttning att minst tio anmä lt

intresse.

De inriktningar gä llande kompetensområ det som �inns inom utbildningspro-

grammet kan fö rverkligas under fö rutsä ttning att minst 10 studerande anmä lt in-

tresse. Rektor och fö rvaltningschef kan, om det �inns ekonomiska fö rutsä ttningar

och tillrä ckligt vä gande skä l, besluta att en kompetensområ desgrupp kan bildas
med minst å tta studerande.

I teoretisk undervisning ska en undervisningsgrupp omfatta 12 – 24 studerande.

Rektor kan, om det �inns schemamä ssiga eller ekonomiska skä l besluta att ö ver-

skrida gruppen med hö gst två studerande under fö rutsä ttning att det ä r frå ga om

ett delmå l eller examensdel som omfattar en begrä nsad tid. Rektor kan också , om
det ä r frå ga om obligatoriska ä mnen eller obligatoriska examensdelar, bevilja un-

dantag frå n i momentet fö reskrivet minimiantal studerande i gruppen om detta ger
en totalekonomisk vinst.

I undervisning som innehå ller praktiska ö vningar eller laborativa uppgifter som

krä ver lä rarens stä ndiga handledning (kreativa ä mnen, praktiska ö vningar i laboratorier, verkstä der, kö k, salonger m.m. ) utgö r en undervisningsgrupp 8 – 16 stu-

derande.

Undantag frå n minsta antal anmä lda studerande gö rs inom specialundervis-

ningen och yrkesträ ningsprogrammet.

4.12

Läsår och studietid

Lä så ret ä r indelat i en hö st- och en vå rtermin och i perioder som ä r lika fö r alla stu-

derande i AÅ lands lyceum och AÅ lands yrkesgymnasium. Styrelsen faststä ller lä så rets

arbetstider fö r studerande och fö r lä rare.

I lä så ret ska inrymmas de antal delmå l och kompetenspoä ng som krä vs fö r att

studerande ska kunna slutfö ra sina studier och avlä gga examen på tre lä så r. Ett

lä så r omfattar 184 – 188 arbetsdagar fö r de studerande. Som arbetsdagar rä knas

också inskriptionsdag, hö st- och vå rterminens avslutningsdag. Studerande kan fö r-

lä nga sin studietid genom att i sin personliga utvecklingsplan fö r kunnande gå in fö r
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lå ngsammare studietakt eller genom att lä sa ä mnen och examensdelar utö ver fast-

stä llt antal kompetenspoä ng. Studerande ska dock slutfö ra sin examen på hö gst fyra

lä så r. Rektor kan bevilja rä tt till kompletteringsstudier.

5

Lärmiljö

Studiemiljön i Ålands yrkesgymnasium är utformad i enlighet med synen på lärande
och målen för yrkesmässigt kunnande. Den kompetenbaserade yrkesutbildningen
ska baseras på verksamheten i arbetslivet. Skolans undervisning, metoder och studiemiljöer präglas av detta mål. Skolan strävar efter att tillhandahålla lokaler, utrustning och material som ger studerande en aktuell, meningsfull och utvecklande
lärmiljö. Skolans ledningsgrupp arbetar medvetet och i dialog med studerande, lärare och övrig personal till att erbjuda en trygg och trivsam studiemiljö som ger studerande möjlighet att koncentrera sig på lärande och kompetensutveckling. Målet är
att varje studerande upplever sig sedd och värdefull och att var och en har möjlighet
att utvecklas utifrån egna förutsättningar.
Studerande få r i undervisningen mö jlighet att utveckla sitt kunnande också i digitala miljö er och få r stifta bekantskap med de digitala redskap som ä r allmä nt fö rekommande i arbetslivet.

En viktig del av utbildningen utgö rs av lä rande i arbete ute på arbetsplatser. En

utmanande uppgift fö r skolan ä r att skapa fungerande nä tverk och kontinuerlig

kontakt med arbetslivet så att studerande kan tillfö rsä kras en kvalitativ och funge-

rande utbildning och en god studiemiljö under lä rande i arbete. Skolan satsar på att
utveckla LIA-verksamheten och utö ka kontaktnä tet till arbetslivet.

Skolans verksamhet, så vä l den som ä r fö rlagd till skollokalerna och den som ä r

fö rlagd till arbetslivet, prä glas av vedertaget goda seder och ö msesidig respekt.
Skolan lä gger stort fokus på vikten av gott uppfö rande och ansvarstagande.

Skolans trivselregler revideras kontinuerligt och utformas i dialog med stu-

derande, lä rare och ö vrig personal.

AÅ lands yrkesgymnasium ä r en tobaksfri arbetsplats.

5.1

Trygghet och säkerhet

Ålands yrkesgymnasium följer utarbetade handlingsplaner som ger anvisningar om
hur alla bör handla i situationer som hotar trygghet och säkerhet.
Alla studerande och nyanstä llda ska å rligen ta del av de handlingsplaner som beskriver hur skolhusen utryms och vilka regler som gä ller vid brandalarm. Skolan arrangerar å rligen ö vningar i utrymning och biträ dande rektor har ansvar fö r att ö vningarna anordnas regelbundet.

Lä rare har ansvar fö r att studerande blir introducerade i sä kerhetsplanerna. Bi-

trä dande rektor har ansvar fö r att nyanstä llda introduceras i sä kerhetsplanerna.

Myndigheten AÅ lands gymnasiums arbetarskyddsfullmä ktige och arbetarskyddschefen arbetar kontinuerligt fö r ö kad trygghet och sä kerhet. Skolan har och kommer

kontinuerligt att genomfö ra riskbedö mningar fö r att gö ra alla uppmä rksamma på
regler och fö rebyggande å tgä rder fö r arbetssä kerhet och arbetarskydd.

Studeranderå det, studerandevå rdsgrupperna och studerandehä lsan ä r viktiga

aktö rer som kontinuerligt verkar fö r att ö ka trivseln i skolan och som arbetar fö r
trygghet och sä kerhet i skolmiljö n.
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Vid AÅ lands gymnasium �inns en krisgrupp, som ä r gemensam fö r myndigheten

AÅ lands gymnasium och skolorna AÅ lands lyceum och AÅ lands yrkesgymnasium. I

gruppen ingå r fö reträ dare fö r studerandehä lsan och skolorna. Krisgruppen sam-

manträ der regelbundet och omedelbart i det fall att en kris, olycka eller svå r hä ndelse som berö r skolan inträ ffar. Arbetet fö ljer det regelverk som ä r utarbetat i
AÅ lands gymnasiums krisplan.

5.2

Studerandevård

Studerandevå rdsarbetet beskrivs i en studerandevå rdsplan. Studerandevå rdsgrupper utses fö r att koordinera arbetet.

5.1

Samarbete mellan hem och skola

AÅ lands yrkesgymnasium vinnlä gger sig om ett gott samarbete med vå rdnadshavare

fö r att på bä sta sä tt stö dja studerande. Skolan beaktar myndiga studerandes integritet och ber om myndiga studerandes tillstå nd infö r kontakt med vå rdnadshavare.

Skolan ordnar å rligen informationstillfä lle fö r hö gstadieelevernas vå rdnadsha-

vare och informerar om studieupplä gg.

Vid skolstarten få r vå rdnadshavare information om skolan och undervisningen.

Vå rdnadshavare inbjuds också till mö ten då biträ dande rektor och studiehandledare ger information om utbildningen.

På skolans websida �inns och annan information som rö r skolans verksamhet,

kontaktuppgifter till rektor, biträ dande rektor, studiehandledare, lä rare och kanslipersonal. Vå rdnadshavare har också tillgå ng till studieprestationer och statistik

ö ver frå nvaro. Skolan ger vå rdnadshavare det lö senord som krä vs fö r att få tillgå ng
till uppgifterna. Då studerande uppnå r myndighetså lder har vå rdnadshavare inte

lä ngre rä tt till uppgifterna, men kan med studerandes medgivande beviljas lö senord
till registeruppgifterna.

5.2

Jämlikhet och jämställdhet

I skolans jä mstä lldhetsplan beskrivs arbetet fö r ö kad jä mstä lldhet. En jä mstä lldhetsgrupp utses fö r att koordinera arbetet.

6

Handledning

Studerande få r under studietiden information och handledning som ger dem mö jlighet att genomfö ra studierna och som ger dem en realistisk bild av de krav som

yrkeslivet stä ller. Biträ dande rektor, studiehandledare, lä rarkå r och ö vrig personal
samt studerandevå rdspersonalen verkar gemensamt fö r att befrä mja studerandes
yrkesmä ssiga och personliga utveckling.

Lä rare har ansvar fö r att handleda studerande och ge dem respons och bedö m-

ning av deras lä rande. Responsen ä r utformad så att den ska sporra studerandes lä rande, men den bö r vara så konkret att studerande vet vad som behö ver fö rbä ttras.
Studerande ska under studietiden handledas till kontinuerlig sjä lvvä rdering.

Detta fö r att få redskap fö r ett livslå ngt lä rande och livslå ng kompetensutveckling. I

studiernas inledande skede få r studerande undervisning i studieteknik och få r mö j-

lighet att hitta den mest ä ndamå lsenliga vä gen fö r egen utveckling och eget lä rande.

ALLMÄNNA STADGAR FÖR EXAMEN OCH UTBILDNING
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Studerande få r infö r perioderna lä rande i arbete en introduktion om vilka regler

och bestä mmelser som gä ller i arbetslivet så att studerande vet vilka yrkes- och so-

ciala fä rdigheter som krä vs.

6.1

Studiehandledning och karriärvägledning

Må let med studiehandledning och karriä rvä gledning ä r att:

• stö da den studerande att utveckla sina lä randestrategier och identi�iera sin lä rprocess,

• stö da studerande i att forma bilden av sitt eget kunnande och sina egna fö rmå gor,

• ge studerande verktyg och metoder fö r att identi�iera och formulera sina behov,
intressen och fö rutsä ttningar,

• ta ansvar fö r sin egen karriä rprocess,

• utveckla fä rdigheter fö r ett livslå ngt lä rande.

AÅ lands yrkesgymnasiums studiehandledare ger studerande kontinuerlig handled-

ning i studierna, samt information om arbetsliv, karriä rvä gar och om mö jlighet till
vidare studier.

Informationen ges i grupp, men studerande har också mö jlighet till enskilda sam-

tal. Studiehandledaren hå ller å rligen samtal med studerande fö r att diskutera studieframgå ng och framtidsutsikter.

Lä rare har ansvar fö r att ger information till vå rdnadshavare om skolans arbete

och verksamhet samt studerandes prestationer och deltagande i undervisningen.

I delområ det Fä rdigheter i studie- och karriä rplanering få r studerande verktyg

och modeller att identi�iera och formulera sina behov.

Uppgiften att utveckla studerandes kunnande i studie- och karriä rsvä gledning

ligger inte bara på studiehandledare och vissa lä rare, utan hö r till all undervisnings-

och handledningspersonalen samt handledare i lä rande i arbete.

Till studiehandledarens uppgifter hö r att ge hö gstadiernas elever, vå rdnadsha-

vare och elevhandledare mö jlighet att bekanta sig med yrkesgymnasiets utbildningar infö r elevernas framtida val av gymnasieutbildning.

7

Stöd för lärande och studier

Skolans må l ä r att genom en aktiv handledning och studiehandledning i ett så tidigt

skede som mö jligt upptä cka studerande med svå righeter och ge redskap fö r att

klara studierna med godkä nda resultat. I detta arbete deltar lä rare, speciallä rare
och studiehandledare.

Vid studiestarten testas studerandes lä s- och skrivfö rmå ga, samt engelska och

matematiska fä rdigheter vilket tillsammans med inlä mnade intyg och utredningar

ger underlag fö r individuella diskussioner angå ende handledning och stö dinsatser.

7.1

Stödundervisning

Studerande som på grund av sjukdom eller av andra vä sentliga orsaker har tillfä l-

liga och avgrä nsade svå righeter att klara studierna erbjuds stö dundervisning. Stu-
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derande som fö rsummat studierna genom otillå ten frå nvaro eller vid godkä nd le-

dighet har inte rä tt till stö dundervisning. Initiativ till stö dundervisning kan tas av

studerande sjä lv, studerandes vå rdnadshavare eller lä rare. Initiativ till stö dundervisning kan också tas av ansvarig lä rare och studiehandledare.

Stö dundervisning ges av lä raren i ä mnet inom den ram som faststä lls av biträ -

dande rektor eller rektor.

7.2

Specialpedagogiskt stöd

En studerande har rä tt till sä rskilt stö d om han eller hon på grund av inlä rningssvå righeter, funktionsnedsä ttning eller sjukdom eller av nå gon annan orsak behö ver
lå ngvarigt eller regelbundet stö d i sitt lä rande och sina studier fö r att uppnå godkä nt resultat.

Fö r studerande som har behov av specialpedagogiskt stö d utformar speciallä rare

(och lä rare) tillsammans med studerande och om ä r minderå rig i samrå d med vå rdnadshavare i PUK en plan på hur studierna ska fö rverkligas. Skolan kan vid behov

anpassa bedö mningen av kunnande. Bedö mningen av kunnandet ska anpassas bara

i den omfattning det ä r nö dvä ndigt med hä nsyn till den studerandes personliga må l
och fä rdigheter. Speciallä raren informerar studerande (och vå rdnadshavare) hur

planen inverkar på studerandes framtida yrkesliv och behö righet fö r vidare studier.
Informationen om hur undervisningen ordnas ska vara tillgä nglig fö r alla be-

rö rda lä rare.

Specialpedagogiskt stö d ges inom begrä nsade och av rektor faststä llda ramar.

7.3

Mångprofessionellt stöd

Må ngprofessionellt stö d innebä r specialundervisning som kan antingen ges till en-

skilda studerande i behov av omfattande stö d inom den grundlä ggande yrkesutbild-

ningens utbildningsprogram eller organiseras i små grupper inom sä rskilda kompetensområ den.

En studerande har rä tt till må ngprofessionellt stö d om han/hon har stora inlä r-

ningssvå righeter eller en svå r funktionsnedsä ttning eller sjukdom som gö r att det
behö vs individuellt, omfattande och må ngsidigt stö d.

Fö r studerande som har behov av må ngprofessionellt stö d utformar speciallä -

rare/studiehandledare/lä rare tillsammans med studerande och om studerande ä r
minderå rig i samrå d med vå rdnadshavare, och vid behov representanter frå n den
tidigare skolan, lä rarna och sakkunniga inom studerandevå rden i PUK en plan på
hur studierna ska fö rverkligas.

Skolan kan vid behov anpassa bedö mningen av kunnande samt ä ven avvikelse

frå n kraven på yrkesskicklighet eller må len fö r kunnande. Avvikelser frå n krav på

yrkesskicklighet eller de må l fö r kunnandet som anges i examensgrunderna få r gö ras om,

1. de krav på yrkesskicklighet eller de må l fö r kunnandet som anges i examens-

grunderna till nå gon del ä r oskä liga fö r den studerande med hä nsyn till fö rhå l-

landena eller tidigare fö rvä rvat kunnande, eller

2. avvikelsen ä r motiverad av skä l som har samband med den studerandes funktionsnedsä ttning eller hä lsotillstå nd
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Nä r avvikelser frå n krav på yrkesskicklighet eller må l fö r kunnande gö rs, sker

det på fö ljande sä tt:

1. Lä raren/speciallä raren gå r tillsammans med studerande igenom vilka krav på
kunnande som en viss examensdel/delområ de krä ver.

2. Identi�ierar vilket kunnande som studerande med hä nsyn inte klarar av ä ven om
studerande få r kontinuerlig handledning och stö d.

3. Studerande visar inte detta kunnande i yrkesprovet/provet.

7.4

Yrkesträningsundervisning

Yrkesträ ningsundervisningen ä r till fö r studerande som behö ver mera stö d ä n vad

ges inom må ngprofessionellt stö d. Må lsä ttningen fö r studier inom yrkesträ ningsundervisningen ä r inte att ge studerande en yrkesinriktad examen utan, må lsä tt-

ningen ä r att studerande efter fullfö ljd utbildning ska

• klara sig i det dagliga livet så sjä lvstä ndigt som mö jligt

• utveckla fö rmå ga att klara sig på egen hand och utveckla sin funktionsfö rmå ga i
olika miljö er

• bekanta sig med arbetslivet fö r att �inna en lä mplig arbetsplats antingen inom
ö ppet arbete, arbete med stö d eller utlokaliserat arbete

Utbildningsprogrammet ä r fö r studerande som i grundskolan har få tt må ngprofessionellt stö d eller som har fullfö ljt sina studier inom trä ningsundervisningen.

8

Bedömning

Bedö mningen har till uppgift att leda och stimulera studerande i deras studier

(2011:13, 19 §). Genom bedö mningen handleder, motiverar och uppmuntrar lä rare

och arbetsplatshandledare studerande att nå sina må l. Genom en konstruktiv och

stö djande bedö mning utvecklar studerande en positiv jaguppfattning och kan vä xa
som yrkesmä nniskor.

Bedö mningen ger information om studerandes kunnande till studerande, vå rd-

nadshavare, arbetsgivare och andra utbildningsanordnare.

Den studerande få r kontinuerligt under studiernas gå ng muntlig och skriftlig in-

formation om må l och kravnivå samt faststä llda principer fö r hur studieprestationerna bedö ms. Informationen ges alltid i fö rvä g innan studierna i respektive exa-

mensdel eller avsnitt av examensdel inleds. Detta fö r att sä kra så vä l studerandes
som lä rares rä ttsskydd. Skolan eller berö rd lä rare kan ä ven i efterhand, på stu-

derandes eller vå rdnadshavares begä ran, ge en skriftlig och muntlig presentation
som beskriver hur bedö mningsprinciperna har tillä mpats.

8.1

Respons på inlärning

Lärare och handledare ger kontinuerligt under studietiden studerande respons så att
studerande kan utveckla sin yrkesidentitet och kan komplettera och vid behov förändra sina tidigare kunskaps- och handlingsmodeller. Genom denna respons stöds
studerandes yrkesmässiga utveckling i önskad riktning och studerande kan bearbeta
sina inlärningserfarenheter med lärare och erfarna yrkesutövare.
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Lä rare och handledare ger kontinuerligt, med faststä llda intervaller studerande

en konkret beskrivning av vad studerande kan och vad som behö ver utvecklas. Responsen ska vara uppmuntrande, motiverande och handledande.

Lä rares och handledares respons ä r ett verbalt eller skriftligt utlå tande, men kan

också precisera den nivå på kunnande som studerande fö r tillfä llet be�inner sig på
och vilka insatser som behö vs fö r att ö ka kunnandet.

Studerande få r information om att responsen inte inverkar på bedö mningen av

examensdelen utan att den har som må l att ge studerande konkret information om
hur hens kunnande och fä rdigheter utvecklas.

Inom de yrkesinriktade examensdelarna gö rs sjä lva bedö mningen av kunnande

via yrkesprov. Dä r utgö r resons på inlä rningen grund fö r studerandes rä tt att delta i
yrkesprov. Nä r studerande uppnå tt kunnande som motsvarar kraven på yrkes-

skicklighet noterar lä raren att delmå let ä r avklarat. (se kap 8.1.1.) Studerande som

inte har kunnande som motsvarar kraven inom examensdelen på ett nö jaktigt sä tt

har inte rä tt att gå upp i yrkesprov. Ansvarig lä rare ä r skyldig att kontrollera att studerande i enlighet med faststä llda bedö mningskriterier har kunnande på nö jaktig
nivå innan yrkesprovet genomfö rs.

Inom de gemensamma examensdelarna gö rs en sifferbedö mning efter varje av-

slutat delmå l. (se kapitel 8.3.4)

Skolan erbjuder och ger stö d fö r lä rande om studerande har svå righeter att in-

hä mta kunskaper och brister i sin lä randeprocess.

8.1.1

Dokumentation över avklarade delmål inom yrkesinriktade
examensdelar

Utgå ende frå n gruppens schema och de enskilda studerandes PUK framkommer

det vilka delar/delmå l studerande borde ha avklarat under en period. Fö r att underlä tta uppfö ljningen av inlä rningsprocessen, noterar lä raren efter varje period
om studerande har uppfyllt de krav som på fö rhand har kommits ö verens om.

Vid noteringen av avklarade delmå l som också utgö r en fö rutsä ttning fö r att stu-

derande ska beviljas rä tt att delta i yrkesprov anvä nds fö ljande skala:
OK

EJ

AE

Studerande visar ett sådant kunnande att hen har
rätt att delta i yrkesprovet. (Studerande uppnår
minst N1-nivå eller om bedömningskriterierna är
anpassade, det krav på yrkesskicklighet som krav i
delmålet)
Studerande behöver förbättra sitt kunnande på anvisade områden innan hen har rätt att delta i yrkesprovet. (På verbal bedömning, noterar läraren vilket
kunnande som saknas och även tiden när detta kunnande senast ska visas)
Delmålet måste i sin helhet göras om. Studerandes
har inte under den tid som delmålet är schemalagt,
visat upp ett sådant kunnande att lärarens kan godkänna prestationen. Studerande måste när delmålet
nästa gång delta i undervisningen så att hens kunnande kan noteras. Studerande har inte rätt att gå
upp till yrkesprov inom den examensdel delmålet
hör.
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8.2

Studerandes självbedömning

En effektiv lä randeprocess fö rutsä tter att studerande ä r en aktiv part och tar ansvar
fö r sitt eget lä rande och dä rmed utvecklar sin fö rmå ga att sjä lvstä ndigt lä ra och fö rbä ttra sin yrkeskompetens.

Re�lektion och bedö mning av sitt eget kunnande ingå r som en del av varje exa-

mensdel.

8.3

Bedömning av kunnande

Yrkesinriktade examensdelar och gemensamma examensdelar bedö ms med vitsord
enligt skala 1 - 5.

Bedö mningskriterierna/kraven på yrkesskicklighet/må l fö r kunnande i den grundlä ggande yrkesutbildningen ä r bestä mda utgå ende frå n det kunnande som fö rutsä tts i arbetslivet.

Bedö mningen av kunnande ges med vitsord på fem nivå er:

Nö jaktiga
Goda

Berö mliga

N1-N2
G3-G4
B5

Godkä nt kunnande i yrkesinriktade examensdelar, bå de de obligatoriska och val-

bara ska bedö mas med vitsord i skala 1 - 5. Gemensamma examensdelar bedö ms
med godkä nd/underkä nd.

Om bedö mningen av kunnandet har anpassats ska den studerandes kunnande

bedö mas enligt en anpassad bedö mningsskala och ä ven bedö mas verbalt. Om be-

dö mningen av den studerandes kunnande har anpassats ska detta antecknas på betyget.

Studerande som erhå ller bedö mning med vitsordet N1 fungerar i bekanta arbets-

uppgifter och arbetar så att slutresultatet ä r acceptabelt i enlighet med faststä llda

kvalitetsmå l, men studerande behö ver tidvis handledning. Studerande kan anvä nda
centrala arbetsmetoder, - redskap och - material som hö r till det egna arbetsområ -

det, men behö ver handledning fö r att skaffa och tillä mpa kunskap. Vid bedö mning

ska beaktas att handledningen på N1-nivå inte ä r fortlö pande, utan att studerande i

de olika arbetsmomenten kan ha svå rt med nå got som de behö ver handledning i fö r
att komma vidare. Studerande som visar kunnande på N1-nivå ska kunna arbeta

med grundlä ggande uppgifter inom branschen och med uppgifter inom sitt specialområ de.

Vitsordet N2 = Nivå n fö r den studerandes kunnande ö verskrider tydligt N1-nivå

men nå r inte upp till G3-nivå .

Studerande som erhå ller bedö mning med vitsordet G3 ser sitt arbete som en hel-

het och arbetar så att slutresultatet motsvarar arbetsuppgiftens krav och avancerar
på ett smidigt sä tt frå n ett moment till ett annat. De utfö r anvisade uppgifter på

egen hand och skö ter sina arbetsuppgifter frå n bö rjan till slut och ansvarar fö r sin
egen del fö r arbetet. De anvä nder sjä lvstä ndigt arbetsmetoder, -redskap och -

material som hö r ihop med det egna arbetet. De skaffar och anvä nder på eget initiativ den kunskap som behö vs i arbetet.

Vitsordet G4 = Nivå n fö r den studerandes kunnande ö verskrider tydligt G3-nivå

men nå r inte upp till B5-nivå .

Studerande som erhå ller bedö mning med vitsordet B5 utvä rderar och utvecklar

sitt arbetssä tt och sin arbetsmiljö och ser sitt arbete som en del av verksamheten
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som helhet. De arbetar i enlighet med verksamhetsområ dets specialkrav och så att

slutresultatet motsvarar fö rvä ntningarna. De arbetar systematiskt och skickligt och
kan på ett ä ndamå lsenligt sä tt anpassa sitt arbete till den ö vriga verksamheten. De

utfö r inom sitt ansvarsområ de sjä lvmant ä ven andra arbetsuppgifter ä n de som an-

visats. De vä ljer de arbetsmetoder, -redskap och -material som bä st passar fö r det
egna arbetet och kan anpassa metoderna till fö rä nderliga situationer. De grundar

sitt arbete och sina stä llningstaganden på adekvat kunskap och de inhä mtar sjä lvstä ndigt och sjä lvmant ny kunskap.

8.3.1

Anpassade bedömningskriterier

Bedö mningen av studerande som behö ver anpassade vitsord fö ljer samma princi-

per som fö r ö vrig bedö mning. Om den studerande inte nå r de i examensgrunderna
angivna må len fö r N1- nivå n, kan undervisningen anpassas. Anpassningen innebä r

att behovet av handledning och stö d som studerande behö ver fö r att kunna visa sitt

kunnande ö kar mä rkbart.

Vid bedö mningen av den studerande anvä nds fö rklaringarna nedan parallellt

med bedö mningskriterierna fö r att sä kerstä lla en rä ttvis bedö mning.

Anpassade bedö mningskriterier uppgö rs av branschens lä rare och enhetens spe-

ciallä rare enligt fö ljande:
Berö mliga

B5A

Nö jaktiga

N1A-N2A

Goda

G3A-G4A

Studerande som erhå ller bedö mning med vitsord B5A behö ver mer handledning

och stö d ä n studerande på N1. Studerande behö ver handledning i bekanta arbets-

uppgifter och arbetar så att slutresultatet ä r acceptabelt i enlighet med faststä llda

kvalitetsmå l. Studerande kan med handledning anvä nda centrala arbetsmetoder, -

redskap och - material som hö r till det egna arbetsområ det och behö ver stö d och

handledning fö r att skaffa och tillä mpa ny kunskap. Vid bedö mning ska beaktas att

handledningen på B5A-nivå ä r fortlö pande och behö vs speciellt nä r arbetsmiljö erna

fö rä ndras och vid byte av nya arbetsuppgifter. Studerande som visar kunnande på
B5A nivå ska med handledning kunna arbeta med grundlä ggande uppgifter inom

branschen och med uppgifter inom sitt specialområ de.

Vitsordet G4A: Nivå n fö r den studerandes kunnande ö verskrider tydligt G3A-

nivå men nå r inte upp till B5A-nivå .

Studerande som erhå ller bedö mning med vitsord G3A behö ver mer handledning

och stö d ä n studerande på B5A. Studerande behö ver handledning ä ven vid bekanta

arbetsuppgifter och behö ver hjä lp fö r att arbeta så att slutresultatet ä r acceptabelt i
enlighet med faststä llda kvalitetsmå l. Studerande kan med hjä lp av stö d och handledning anvä nda centrala arbetsmetoder, - redskap och - material som hö r till det

egna arbetsområ det och behö ver stö d och handledning fö r att skaffa och tillä mpa
ny kunskap. Vid bedö mning ska beaktas att handledningen på G3A-nivå ä r fortlö -

pande. Studerande som visar kunnande på G3A nivå ska kunna arbeta med rutinarbeten inom branschen och kan med hjä lp av handledning ges nya arbetsuppgifter.
Vitsordet N2A: Nivå n fö r den studerandes kunnande ö verskrider tydligt N1A-

nivå men nå r inte upp till G3A-nivå .

Studerande som erhå ller bedö mning med vitsord N1A behö ver handledning och

ö vervakning fö r att utfö ra sina arbetsuppgifter. Studerande kan arbeta i bekanta
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fö rhå llanden med bekanta rutinarbeten. Studerande kan arbeta med enkla och inö -

vade arbetsuppgifter. Studerande har det kunnande som krav på yrkesskicklighet

och må l fö r kunnande stä ller med behö ver kontinuerligt stö d och hjä lp fö r att visa
sitt kunnande.

8.3.2

Anpassade krav på yrkesskicklighet och mål för kunnande

Fö r studerande som inte uppnå r kraven på yrkesskicklighet eller må len fö r kunnande kan anpassning gö ras genom avvikelser. Avvikelser gö rs genom att studerande lå ter bli att visa nå got av det kunnande som fö rutsä tts.

Detta kan ske om de krav på yrkesskicklighet eller de må l fö r kunnandet som anges
i examensgrunderna till nå gon del ä r oskä liga fö r den studerande med hä nsyn till
fö rhå llandena eller tidigare fö rvä rvat kunnande eller avvikelsen ä r motiverad av

skä l som har samband med den studerandes funktionsnedsä ttning eller hä lsotillstå nd.

Nä r studieupplä gget avviker frå n examen utfä rdas ett betyg ö ver slutfö rda studier.

Utö ver specialundervisning kan studerande behö va till exempel omfattande studerandevå rdsstö d, habilitering eller annat individuellt stö d.

8.3.3

Bedömning av yrkesinriktad examensdel

Varje yrkesinriktad examensdel ska bedö mas med ett vitsord i skala 1 – 5.

Studerandes kunnande bedö ms å tminstone i ett yrkesprov i varje yrkesinriktad examensdel. Det ä r ansvarig lä rares ansvar att bedö mning gö rs utifrå n de krav på yrkeskunnande och de bedö mningskriterier som ä r faststä llda.

Studerande har mö jlighet att fö rbereda sig infö r uppgiften genom den undervis-

ning som hö r till examensdelen och genom lä rande i arbete. AÅ lands yrkesgymnasium ser till att studerande få r tillrä ckligt stö d och tillrä cklig handledning fö r att
kunna avlä gga yrkesprovet med nö jaktig bedö mning.

Yrkesprovet/yrkesproven utgö r grund fö r bedö mning av hela examensdelen. Då examensdelens bedö mning behö ver kompletteras med annan bedö mning ska detta

beskrivas på yrkesprovsblanketten. Nä r yrkesprovet kompletteras med annan be-

dö mning ska de två bedö mningarna i fö rhå llande till omfå ng och svå righetsgrad

vä gas ihop till ett vitsord fö r examensdelen. Lä rare ger vitsord fö r examensdelen.

Vid yrkesprovets genomfö rande ska en lä rare eller en handledare eller bå de lä -

rare och handledare nä rvarande och iakttar studerande och noterar sin bedö mning
på en sä rskild bedö mningsblankett.

Efter yrkesprovet samlas studerande som utfö rt sitt yrkesprov, lä rare och hand-

ledare till ett utvä rderingssamtal dä r samtliga parter presenterar sina erfarenheter
och utvä rderar studerandes prestation. Vid samtalet presenterar studerande en

egen utvä rdering av provet och ges mö jlighet att ge en kompletterande bild av sin
insats.

Efter utvä rderingssamtalet bedö mer lä rare och handledare gemensamt stu-

derandes prestationer i yrkesprovet i enlighet med faststä llda krav och kriterier

med vitsord i skala 1 - 5. Lä rare och handledare ska motivera och dokumentera sin
bedö mning i ett skriftligt protokoll. Lä rare och handledare har rä tt att vid bedö m-

ningen beakta kunders/medarbetares respons på studerandes insatser under perioden lä rande i arbete.
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Lä rare meddelar studerande yrkesprovets vitsord inom den tid som �inns angi-

ven i bedö mningsprotokollet och ger studerande information om mö jligheten att

ansö ka om rä ttelse.

8.3.4

Bedömning av gemensamma examensdelar

Efter varje period bedö ms studerande i de delmå l som har ingå tt frå n gemensamma
examensdelar enligt vitsordsskalan 1-5. Studerande som inte under utsatt tid har

uppnå tt nö jaktig prestation kan få fö ljande notering på sitt delmå l:
1-5
U

A

Studerande visar ett sådant kunnande att hen kan
bedömas utgående från bedömningskriterierna.
Underkänd. Studerande behöver komplettera något
eller göra om en prestation för att uppnå mål för
kunnande och bedömningskriterierna. (På verbal
bedömning, noterar läraren vad som ska kompletteras och även tiden när detta kunnande senast ska visas)
Avbrutet delmål. Delmålet måste i sin helhet göras
om. Studerandes har inte under den tid som delmålet är schemalagt, visat upp ett sådant kunnande att
lärarens kan bedöma kunnande. Studerande måste,
när delmålet nästa gång går, delta i undervisningen.

Bedö mningen av gemensamma examensdelar sker i �lera steg:
1.
2.
3.

Bedö mningen av delmå l, i ä mnet angiven i kp (t.ex. svenska1)
Bedö mning av delområ det (svenska)
Bedö mning av examensdel (Kunnande i kommunikation och interaktion)

Steg 1: Bedömning av delmål

Lä rare bedö mer delmå let med vitsorden 1 – 5 eller med U eller A.

Studerande som bedö mts med U ska ges information om vad som behö ver kompletteras och ä ven en tidsram inom vilken kompletteringen ska gö ras. Lä rare ska så

snart studerande fullgjort sina prestationer bedö ma delmå let. Om studerande trots

komplettering/omtagning inte uppnå tt nö jaktig prestation ä ndras noteringen frå n
U till A och må ste delta vid nä sta mö jliga tillfä lle då skolan ordnar undervisningen
ifrå ga eller delta i den handledning och stö d som skolan erbjuder.

Studerande som inte deltar i undervisningen enligt ö verenskommelse (enligt

schemat) få r noteringen A. Ett A betyder att studerande inte har visat sitt kunnande
på en så dan nivå att lä raren har tillrä ckligt underlag fö r bedö mning. Lä raren varnar

studerande efter att studerande uteblivit 6 lektioner frå n undervisningen och noterar avbrutet delmå l efter 8 lektioner. Studerande må ste då fö rnya sitt deltagande i
undervisningen fö r att uppnå faststä llt krav på kunnande.
Bedö mningen ges i slutet av varje period.

Steg 2: Bedömning av delområdet

Då studerande avlagt alla de kompetenspoä ng som ingå r i ä mnet ges ett ä mnesvits-

ord i skala 1 – 5. Studerande må ste ha avlagt samtliga delar med godkä nt vitsord fö r
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att erhå lla ä mnesvitsord. Lä rare eller de lä rare som har undervisat faststä ller vitsordet tillsammans. Bedö mningen av delområ det sker på en skild bedö mningslista.
Bedö mning ska ske då samtliga kompetenspoä ng avlagts.

Steg 3: Bedömning av gemensam examensdel

Efter det att studerande slutfö rt alla de delmå l och delområ den som ingå r i de tre

gemensamma examensdelarna bedö ms examensdelen med vitsordet G.

8.3.5

Bedömning av erkänt kunnande

Studerande har rä tt att få tillgodorä kna sig studier som genomfö rts i andra skolor

eller få erkä nt kunnande fö r prestationer som fö rvä rvats på annat sä tt. Nä r så dant
kunnande ä r bedö mt frå n tidigare och motsvarar det kunnande som nu krä vs,

skrivs vitsordet (eventuellt omvandlas till rä tt vitsordsskala enligt bilaga)in och på

examensbetyget gö rs en hä nvisning till var prestationen avlagts. Om studierna eller
kunnande inte ä r bedö mt gö rs en bedö mningen på samma sä tt som om kunnande
fö rvä rvats på skolan.

Studier i utlandet tillgodoräknas på samma sätt och omvandlas till den grundläggande utbildningens vitsordsskala.
Om man inte kan avgö ra om ett vitsord som avlagts vid en annan utbild-

ning/skola motsvarar ett hö gre eller lä gre vitsord anvä nds det hö gre vitsordet.
Studerande som avlagt enskilda kurser i olika lä roä mnen enligt den allmä n-

bildande utbildningens lä roplan kan få erkä nt kunnande om studierna motsvarar

lä roplanens må l och innehå ll i nå gon examensdel enligt direktiven frå n Landskaps-

regeringen.

8.3.6

Bedömning av det högskoleförberedande paketet (HUTH)

Studerande som avlagt hela det hö gskolefö rberedande utbildningspaketet, HUTH

erhå ller ett vitsord i de olika gemensamma examensdelarna baserat på det vitsord

som erhå llits i den allmä nbildande gymnasieutbildningen och omrä knas till skala 1
– 5 enligt omvandlingstabellen. De delar som avlagts inom den grundlä ggande yr-

kesutbildningen utgö r underlag fö r vitsordsbedö mningen och nä r examensdelens
vitsord bestä ms beaktas antalet kompetenspoä ng fö r varje delområ de.

Studerande som avlä gger det hö gskolefö rberedande utbildningspaketet, HUTH, har
enligt landskapsregeringens beslut rä tt att få kurserna erkä nda.

Bedömning och notering av 15 kp inom ramen för valbara yrkesinriktade examensdelar

8.4

Förnyad bedömning

Studerande som inte har slutfö rt sina studier eller de yrkesprov som hö r till examen med godkä nt resultat ska erbjudas mö jlighet att slutfö ra sina studier och på
nytt visa sitt kunnande i yrkesprov.

Skolan erbjuder omtagningstillfä llen då studerande har mö jlighet att komplet-

tera och genomfö ra de uppgifter som hö r till ä mnena i de gemensamma examensdelarna

Lä rare ska genom kontinuerlig bedö mning av lä randet i de yrkesinriktade exa-

mensdelarna fö rsä kra sig om att studerande klarar sitt yrkesprov med nö jaktig be-

dö mning. Om studerande trots detta under provet visar så stora brister eller om sä -
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kerheten ä ventyras ska provet avbrytas. Studerande ska då efter att ha få tt information om bristerna och efter att ha fö rkovrat sitt kunnande erbjudas tillfä lle till ett
nytt yrkesprov.

8.4.1

Höja sitt vitsord

Studerande har också rä tt att hö ja sitt vitsord ä ven om bedö mningen varit god-

kä nd, men studerande må ste sjä lv ta initiativ till och ansvar fö r genomfö randet. Studerande må ste ta kontakt med lä rare och handledare fö r att komma ö verens om

lä mplig tidpunkt fö r ett nytt tillfä lle fö r yrkesprov. Studerande ska utfö ra alla de yr-

kesprov och prestationer som ingå r i examensdelen. Studerande som tilldelats gymnasieexamensbetyg kan inte få ett nytt betyg med hö jda vitsord. Skolan utfä rdar i så
fall ett betyg ö ver avlagda prestationer i examensdelar eller yrkesprov.

Studerande ska alltid bedö mas enligt de kriterier som ä r faststä llda i gä llande

grunder fö r gymnasie- och grundexamina.

8.5

Rättelse av bedömning

Studerande som ä r missnö jd med bedö mningen av sin prestation i gemensamma
examensdelar, yrkesprov, sin bedö mning av examensdel eller med tillgodorä k-

nande av studier som fullgjorts i annan utbildning eller på annat sä tt visat kun-

nande, kan skriftligen begä ra rä ttelse inom 14 dagar efter det att studerande få tt del

av bedö mningen (2011:13, 22 § ä . 2014:39).

Begä ran om rä ttelse ska gö ras skriftligen. Studerande vä nder sig i fö rsta hand till

den eller de lä rare som utfö rt bedö mningen fö r att få saken prö vad. Bedö maren ska
ge studerande ett skriftligt svar med motivering.

Om studerande ä r missnö jd med lä rarens utlå tande vä nder hen sig till rektor.

Rektor ska ge studerande ett skriftligt svar med motivering. Om studerande ä r

missnö jd ö ver rektors beslut vä nder hen sig till landskapsregeringen som ska prö va
om en ny bedö mning ska gö ras.

Vid varje bedö mning ger skolan studerande information om rä tten att få sin be-

dö mning prö vad. Den som utfö r bedö mningen ska skriftligt dokumentera nä r studerande �ick del av sin bedö mning och nä r tiden fö r att begä ra rä ttelse bö rjar.

Studerande som ä r missnö jd med bedö mningen av ett yrkesprov kan skriftligen

begä ra rä ttelse inom 14 dagar efter det att studerande få tt del av bedö mningen. I

yrkesprovets bedö mningsprotokoll noteras vid vilken tidpunkt studerande �ick del

av yrkesprovets bedö mning. Studerande få r vid samma tidpunkt en rä ttelseanvisning.
9

Gymnasiebetyg med yrkesinriktning

AÅ lands yrkesgymnasium utfä rdar ett gymnasieexamensbetyg med yrkesinriktning
då den studerande fullfö ljt studierna i yrkesinriktade och gemensamma examensdelar som ingå r i utbildningen och avlagt de yrkesprov som ingå r i de yrkesinriktade examensdelarna med godkä nda vitsord.

Gymnasieexamensbetyget bestå r av ett examensbetyg som redovisar vitsord fö r

de olika examensdelar som ingå r i utbildningen och ett yrkesprovsbetyg som redovisar de olika yrkesproven med vitsord.

ALLMÄNNA STADGAR FÖR EXAMEN OCH UTBILDNING
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Gymnasieexamensbetyget undertecknas av rektor och yrkesprovsbetyget under-

tecknas av yrkesrå dets ordfö rande. Av betyget framgå r vilka studier som tillgodorä knats och eventuella studier som avlagts enligt en individuell plan.

Skolan kan utfä rda ett nytt examensbetyg endast om det �inns ett uppenbart fel i

betyget. Det felaktiga betyget må ste inlä mnas till skolan som ser till att betyget makuleras och fö rstö rs.

AÅ lands yrkesgymnasium utfä rdar betyg och intyg i enlighet med landskapsrege-

ringens anvisningar.

AÅ lands yrkesgymnasium arkiverar gymnasieexamensbetyg och de dokument

som ligger till grund fö r examensbetyget i enlighet med AÅ lands gymnasiums arkivplan.

10

Kontinuerlig utvärdering

Studerande gö r efter varje period eller efter det att examensdelen slutfö rts en ut-

vä rdering av undervisningen. Utvä rderingen ger lä rare en bild av hur studerande
upplevt undervisningen och ä r ett underlag fö r kontinuerlig utveckling.

Studerandes kontinuerliga egenvä rdering ger också så vä l studerande, lä rare och

annan undervisningspersonal underlag fö r utvecklingsarbetet.

AÅ tminstone vartannat å r deltar studerande i en av skolan ordnad digital utvä rde-

ring. Genom denna kontinuerliga utvä rdering få r rektor, biträ dande rektorer, lä rare

och ö vrig undervisningspersonal mö jlighet att vidta å tgä rder och att mä ta om vidtagna å tgä rder få tt avsedd verkan.

Den riksomfattande utvä rderingen Hä lsa i skolan genomfö rs vartannat å r och

den ger en god bild av hä lsa och vä lbe�innande.

Som en del av AÅ lands gymnasiums kvalitetsledningssystem upprä tthå lls en ut-

vä rderingsplan ö ver å terkommande utvä rderingar fö r att tillse att olika delar av
verksamheten utvä rderas.
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Bilaga 1:

Anvisning för rättelse av bedömning

Rättelseanvisning för ansökan om rättelse av bedömning av gemensamma examensdelar eller beslut om erkänt kunnande
Studerande har laglig rä tt att ansö ka om rä ttelse av bedö mning eller beslut om er-

kä nt kunnande (Landskapslag om gymnasieutbildning 2011:13; 22 § ä . 2014:39 och
2015:58).

Nä r Du få tt bedö mning av gemensamma examensdelar, eller beslut om erkä nt

kunnande har Du mö jlighet att ansö ka om rä ttelse. Du kan inom 14 dagar frå n det

Du få tt bedö mningen/beslutet skriftligen vä nda dig till bedö marna/den som fattat
beslutet och be om rä ttelse.

Du ska få ett skriftligt besked med motivering frå n bedö marna/den som fattat

beslutet gä llande din ansö kan om rä ttelse.

Om Du ä r missnö jd med detta besked kan du inom 14 dagar frå n det Du få tt be-

dö marnas/beslutsfattarnas besked skriftligen vä nda dig till rektor fö r att begä ra

om rä ttelse. Du beskriver varfö r Du ö nskar att rektor ska omprö va bedö mningen/beslutet.

Du ska få ett skriftligt besked med motivering av rektor.

Om Du ä r missnö jd med rektors beslut kan du vä nda dig till landskapsregeringen

som prö var bedö mningen. Om landskapsregeringen beslutar att en ny bedö mning
ska gö ras ska landskapsregeringen också besluta om vem som ska utfö ra den nya
bedö mningen.

Rättelseanvisning för ansökan om rättelse av bedömning av yrkesprov
Studerande har laglig rä tt att ansö ka om rä ttelse av bedö mning av yrkesprov (Landskapslag om gymnasieutbildning 2011:13; 22 § ä . 2014:39 och 2015:58).

Nä r Du få tt bedö mningen av yrkesprovet kan du inom 14 dagar, rä knat frå n den

dag Du �ick besked om bedö mningen, skriftligen vä nda dig till bedö marna och be

om rä ttelse av bedö mning

Du ska få ett skriftligt besked med motivering frå n bedö marna gä llande Din an-

sö kan om rä ttelse av bedö mning.

Om Du ä r missnö jd med bedö marnas besked kan Du inom 14 dagar, rä knat frå n

den dag du �ick bedö marnas besked, skriftligen vä nda Dig till yrkesrådet fö r att begä ra om rä ttelse. Du beskriver varfö r Du ö nskar att yrkesrå det ska omprö va bedö mningen.

Du ska få ett skriftligt besked med motivering av yrkesrå det.

Om Du ä r missnö jd med yrkesrå dets beslut kan du vä nda dig till landskapsrege-

ringen som prö var bedö mningen. Om landskapsregeringen beslutar att en ny be-

dö mning ska gö ras ska landskapsregeringen också besluta om vem som ska utfö ra
den nya bedö mningen.
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