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Sammanställning över externt finansierade
projekt
Vid AÅ lands lyceum och AÅ lands yrkesgymnasium på gå r fö ljande externt �inansierade
projekt under lä så ret 2018 – 2019:
Namn på projektet

Tidsperiod

Innehåll

Finansiering

VÅG – vuxenutbildning

November

Må let ä r att utveckla vuxen-

ESF

i Ålands yrkesgymnasium

2016 – sep-

tember 2018

utbildningarna vid AÅ YG. Utvecklingsarbetet sker i tre

olika områ den: pedagogisk

utveckling, organisationsut-

AÅ YG

Projektledare: Benjamin Harf

veckling och samarbete med
arbets- och nä ringsliv.
HÅY – helhetsundervisning

Januari 2017 –
januari 2020

Må let ä r att bidra till en ut-

veckling av AÅ YG till en skola
i tiden och hitta nya sä tt att

utveckla lä rares kompetens.
Viktiga faktorer ä r digitala

ESF
AÅ YG

Projektledare: So�ie Norrlund

verktyg, entreprenö riellt

tä nkande och arbetslivets
medverkan.

Fö r att nå må len jobbar man
med att testa olika verktyg,
arrangerar worshops, ut-

bildningar och studerande-

projekt med externa kunder.
Kustens mat – mathantverk

Augusti 2015
– december
2018

Syftet ä r att utbilda mat-

ESF

hantverkare och stä rka små -

AÅ YG

under projekttiden.

Samarbete mellan regionerna AÅ boland,

skalig livsmedelsfö rmedling
via två olika utbildningar
Projektet omfattar ä ven

olika branschdagar, studie-

Projektledare: Harriet Strandvik
AÅ land, OÖ sterbotten och Nyland

besö k och – resor.

1

NIKK – jämställdhet i arbetsplatsförlagt lärande i
Norden

Januari 2018 –
mars 2019

Syftet ä r att lyfta fram goda ex-

NIKK (Nordiska ministerrådet,

frå n dem ta fram verktyg fö r

Skolverket, Sverige (ä gare)

empel på jä mstä lldhet, identi�iera framgå ngsfaktorer och utifö rä ndring till skolor och arbetsplatser.

Nordisk information kunskap
om kön)

Utbildningsstyrelsen, Finland

AÅ YG (projektledare tillsammans
med Utbildningsstyrelsen)
Samarbetsparnters:

Akershus fylkeskommune, Norge
IDAN, Island
Traning to the top 2
(”Skills”)

Augusti 2018 –
augusti 2020

Talangfulla studerande inom
vå rd och omsorg i Finland,

AÅ land och Norge få r mö jlighet

att fö rkovra sitt yrkeskunnande.
Projektet stö djer utvecklingen
av lä roplan fö r nä rvå rdare.

Gränslöst samarbete
inom specialundervisning

Augusti 2018 –
augusti 2019

Studerande vid specialinriktad
yrkesundervisning få r tillsam-

mans med lä rare och assistenter ta del av varandras undervisning genom att resa till

Yrkesakademin, Finland
Nordplus

Helsinki vocational college (koordinerar)
AÅ YG

Strö mmen vidaregå ende skole,
Norge

Nordplus
AÅ YG (koordinerar)

Bleiker vidaregå ende skole, Norge

varandra. SOS-studerande ä r

med som assistenter som en del
av deras LIA.

Att arbeta med barn och
ungdomar ur ett mångkulturellt perspektiv

Augusti 2018 –
augusti 2019

Må let ä r att ge framtida barn-

och ungdomsarbetare kompetens att mö ta de utmaningar

som uppstå r i må ngkulturella
sammanhang.

Tre skolor samarbetar kring

ä mnet genom att ordna temaveckor.
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Nordplus
AÅ YG (koordinerar)

Strö mmen vidaregå ende skole,
Norge

Hagagymnasiet, Borlä nge

Överbrygga språkbarriärer

Augusti 2017 –

december 2018

Projektet fokuserar på digital
kompetens och ”lä ra att lä ra”

inom vuxenutbildning, med inriktning mot social- och hä lsovå rden.

Må let ä r att hitta bra digitala

verktyg fö r de studerande som
har ett annat modersmå l .

Nordplus
AÅ YG (koordinerar)

Strö mmen vidaregå ende skole,
Norge

Kunskapsfö rbundet, Trollhä ttan
Languageschool, Danmark

Må ngkulturella Finska Folkhö gskolan, Gö tebord

Upplands-bro vuxenutbildning,

Vuxenutbildningen Nynä shamn,
LLL Simenntunarmidstdin a
Vesturlandi, Island

Tillsammans för Finland

Augusti 2018 –
maj 2021

Syftet ä r att svensksprå kiga stu-

Svenska kulturfonden

derande frå n AÅ land eller frå n

AÅ YG

forsområ det eller i Vasa och

Vamia, Vasa

Vasa gö r praktik i �insksprå kiga
fö retag eller skolor vid Helsing�insksprå kiga studerar eller

praktiserar på svenska i Vasa el-

Omnia, Esbo (koordinerar)

ler på AÅ land.
Ålands lyceums läroplansprojekt

Augusti 2018 –

december 2020

Avsikten med projektet ä r att

Erasmus+

jobba mot må len i den nya lä roplanen. Deltagarna skall få

stö rre insikt om andra kulturer

samt kompetensutveckling inom
det egna ä mnet. Att ö ka stu-

derandenas ny�ikenhet på om-

vä rlden ä r en central må lsä tt-

ning och ett fö rvä ntat resultat av
projektverksamheten.
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