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 Ålands landskapsregering 
Utbildnings- och kulturavdelningen 

Samarbete mellan den yrkesinriktade 
specialundervisningen vid Ålands yrkesgymnasium 
och Ålands folkhögskola 

AÅ lands landskapsregering har gett styrelsen för AÅ lands gymnasium och direktionen 
för AÅ lands folkhögskola i uppdrag att utforma en läroplan för en examensdel omfat-
tande högst 20 kp. 

Läroplanen för gymnasieexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen 
och läroplanen för gymnasieexamen inom restaurang- och cateringbranschen be-
står av valbara examensdelar. Där kunde utbudet av de lokala examensdelarna 
kompletteras med en lokal valbar examensdel som förverkligas i samarbete med 
folkhögskolan.  

Utgående från rapportens förslag kunde examensdelen bestå av följande delar: 

 

Grundläggande datakunskap 3 kp 

• Digitalt material 

• Tre delprov 

• Resultat ECDL-kort 

 

Flytta hemifrån 4 kp 

• Personlig ekonomi 

• Regelverk i samhälle 

• Inreda en bostad 

• Söka arbete  

 

Digitalt skapande 3 kp 

• Gra�isk design  

• m.m. 

 

Dessa delar är redan en del av folkhögskolans obligatoriska ämnesövergripande 
projekt och har en läroplan med innehåll som är godkänd av direktionen för AÅ lands 
folkhögskola 25.9.2019.   
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Delen som enligt rapporten kunde bestå av upprätthållande av välmående, god ar-
betsförmåga och friskvård och friluftsliv är inte längre aktuell eftersom studerande 
redan har obligatoriskt 5 kp i ett liknade ämne. 

Det �inns ett behov av att ha någon typ av förhandskrav på de studerande eftersom 
de själva t.ex. ska kunna ta sig till och från AÅ lands folkhögskola. 

 

Behov av resurser 

• Skapa bedömningskriterier för respektive examensdel för att kunna bli en del av 
gymnasieexamen eller för att eventuellt i framtiden få den validerad 

• Se över helheten där innehållet redan tangerar obligatoriska examensdelar 

• Helhetsplanering över när de olika examensdelarna förverkligas. Eftersom detta 
är en del av de valbara examensdelarna måste studerande från folkhögskolan och 
från yrkesgymnasiet kunna ta samma examensdelar samtidigt 

• Schemaläggningen 

• Planering av något som kompletterar examensdelen så att den blir 10 kp 

 

Fördelning  

• Timresurser mellan lärare från de olika skolorna 

• Hur många studerande en grupp består av samt eventuellt behov av assistent 

 

Tidsplan 

• För fastighetsskötsel ingår de valbara examensdelar som kan bytas ut i AÅ k 3 och 
eftersom läroplanen påbörjas 1.8.2019, är det först läsåret 2021-22 som detta tidig-
ast kan förverkligas. För kock ingår en av de valbara examensdelarna redan i AÅ k 2 
och då kan utbytet ske redan läsåret 2020-21 

 

Läroplanen för yrkesträningsprogrammet innehåller valbara examensdelar 125 kp. 
AÄ ven där kunde utbudet av de lokala examensdelarna kompletteras med examens-
delen Flytta hemifrån förutsatt att studerande uppfyller förhandskraven. Tidtabel-
len för detta är läsåret 2021-22. 

I examensdelarna Kreativt skapande och Digitalt skapande som förverkligas inom 
yrkesträningsprogrammet kunde ett samarbete bygga på samplanering, utnytt-
jande av utrymmen m.m. Förverkligande av dessa examensdelar har ännu inte ut-
vecklats så att det går att speci�icera hur samarbetet kunde se ut. En öppen dia-log 
mellan rektorer och ansvariga lärare kommer att upprätthållas under utvecklingen 
av dessa examensdelar.  

Examensdelen i Livshantering och livskompetens kommer inte att förverkligas var-
ken inom AÅ lands yrkesgymnasium eller inom AÅ lands folkhögskola. Den exa-mens-
delen �inns till valda delar i de obligatoriska examensdelarna i yrkesträningspro-
grammets läroplan.   


