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Enstaka kurser vid Ålands lyceum
Studerande som avlagt examen vid Ålands lyceum eller Ålands yrkesgymnasium
kan komplettera sin examen med nya kurser for att bredda sin behorighet. Detta
forfaringssatt benamns kompletteringsstudier.
Den som varit inskriven som studerande, men som inte fullgjort hela larokursen,
kan ocksa ges mojlighet att komplettera for att erhalla avgangsbetyg och examen.
Ått komplettera studierna innebar att studerande:
• i man av utrymme har ratt att delta i ordinarie kursundervisning och bli bedomd
med respektive larares medgivande
• har mojlighet att tentera skolans kurser
• maste betala en terminsavgift pa 80 € och en tentamensavgift pa 100 € per avlagd kurs.

Studerande utanför Ålands lyceum eller Ålands yrkesgymnasium
Elever fran grundskolan omfattas inte av de krav som stalls for kompletteringsstudier men fragan har vackts, dvs ar det mojligt for elever fran grundskolan att avlagga kurser vid Ålands lyceum trots att eleven inte slutfort grundskolan.

Förslag till regelverk
Det kommer an pa respektive grundskola att kontakta Ålands lyceum om elev utan
avgangsbetyg anses vara mogen for studier i enskilt amne/enskilda amnen pa gymnasieniva parallellt med att eleven ifraga slutfor sina grundskolestudier.
Elev som vill avlagga en enskild kurs vid Ålands lyceum maste ha avlagt grundskolans hela laroamne ifraga med minst vitsordet 7,0 samt befinna sig pa minst vitsordet 7,0 i de programvisa vitsorden (svenska, matematik, engelska, historia och samhallskunskap) och darmed uppfyller de nu gallande antagningskraven for att paborja studier vid Ålands lyceum. Ingen anpassning pa betyget far finnas fran grundskolan.
Det ar det sandande hogstadiet som kontaktar Ålands lyceum och tillhandahaller de
betygsuppgifter som behovs. Kommunen star for de kostnader Ålands lyceum debiterar.
Elev far delta i man av utrymme i ordinarie kursundervisning och bli bedomd med
respektive larares medgivande. Åven mojlighet att tentera skolans kurser erbjuds
men rekommenderas inte. Terminsavgift och tentamensavgift som ovan.

I tjansten,

Marcus Koskinen-Hagman
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