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Enstaka kurser vid Ålands lyceum 

Studerande som avlagt examen vid Å lands lyceum eller Å lands yrkesgymnasium 

kan komplettera sin examen med nya kurser fo r att bredda sin beho righet. Detta 

fo rfaringssa tt bena mns kompletteringsstudier. 

Den som varit inskriven som studerande, men som inte fullgjort hela la rokursen, 

kan ocksa  ges mo jlighet att komplettera fo r att erha lla avga ngsbetyg och examen. 

Ått komplettera studierna inneba r att studerande: 

• i ma n av utrymme har ra tt att delta i ordinarie kursundervisning och bli bedo md 

med respektive la rares medgivande 

• har mo jlighet att tentera skolans kurser 

• ma ste betala en terminsavgift pa  80 € och en tentamensavgift pa  100 € per av-

lagd kurs. 

 

Studerande utanför Ålands lyceum eller Ålands yrkesgymnasium 

Elever fra n grundskolan omfattas inte av de krav som sta lls fo r kompletteringsstu-

dier men fra gan har va ckts, dvs a r det mo jligt fo r elever fra n grundskolan att av-

la gga kurser vid Å lands lyceum trots att eleven inte slutfo rt grundskolan. 

Förslag till regelverk 

Det kommer an pa  respektive grundskola att kontakta Å lands lyceum om elev utan 

avga ngsbetyg anses vara mogen fo r studier i enskilt a mne/enskilda a mnen pa  gym-

nasieniva  parallellt med att eleven ifra ga slutfo r sina grundskolestudier.  

Elev som vill avla gga en enskild kurs vid Å lands lyceum ma ste ha avlagt grundsko-

lans hela la roa mne ifra ga med minst vitsordet 7,0 samt befinna sig pa  minst vitsor-

det 7,0 i de programvisa vitsorden (svenska, matematik, engelska, historia och sam-

ha llskunskap) och da rmed uppfyller de nu ga llande antagningskraven fo r att pa -

bo rja studier vid Å lands lyceum. Ingen anpassning pa  betyget fa r finnas fra n grund-

skolan. 

Det a r det sa ndande ho gstadiet som kontaktar Å lands lyceum och tillhandaha ller de 

betygsuppgifter som beho vs. Kommunen sta r fo r de kostnader Å lands lyceum debi-

terar. 

Elev fa r delta i ma n av utrymme i ordinarie kursundervisning och bli bedo md med 

respektive la rares medgivande. Å ven mo jlighet att tentera skolans kurser erbjuds 

men rekommenderas inte. Terminsavgift och tentamensavgift som ovan.  

 

I tja nsten, 

 

Marcus Koskinen-Hagman 


