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1

Översikt om organisation, verksamhet
och ekonomi
AÅ lands gymnasium har i uppdrag att erbjuda allmä nbildande gymnasieutbildning och
grundlä ggande yrkesutbildning som leder till gymnasieexamen med angiven studie-

eller yrkesinriktning fö r unga och vuxna. Utbildningarna ordnas i skolorna AÅ lands lyceum samt AÅ lands yrkesgymnasium.

AÅ lands gymnasium ansvarar fortsä ttningsvis fö r antagning och examination av studerande vid sjö fartsprogrammet samt annan myndighetsutö vning som med nuva-

rande lagstiftning inte kan delegeras. De lä rare som undervisar vid sjö fartsgymnasiet

har ä ven erhå llit ett fö rordnande vid AÅ lands gymnasium.

2

Hållbarhetsstyrning

AÅ lands gymnasium beaktar landskapets hå llbarhetsagenda vid upprä ttandet av må l fö r
verksamheten.

3

Genomförda hållbarhetsåtgärder

AÅ lands gymnasium bidrar genom att fö rverkliga sitt uppdrag till att studerande kan ut-

vecklas och hitta en plats i samhä llet. Detta anknyter till landskapets hå llbarhetsagendas
vision ”alla kan blomstra” och strategiska utvecklingsmå let ”vä lmå ende mä nniskor vars
inneboende resurser vä xer”.

Genom ett utbildningsutbud som motsvarar samhä llets behov bidrar AÅ lands gymnasium
till den kompetensfö rsö rjning och utveckling som ett hå llbart samhä lle behö ver, samt
till strategiska utvecklingsmå let attraktionskraft fö r boende, besö kare och fö retag.

Studerande lä r sig genom utbildningarna om hå llbar utveckling i enlighet med lä roplansgrunderna.

4

Väsentliga förändringar i organisation
samt skolans verksamhet och ekonomi

Frå n hö stterminen 2017 skiljs inte ungdoms- och vuxenutbildningen lä ngre å t inom

AÅ lands yrkesgymnasium. Detta har medfö rt att den tidigare vuxenutbildningsenheten nu
ä r en integrerad del per ansvarsområ de och att en utbildningsplanerare ä r placerad per
ansvarsområ de och understä lld respektive biträ dande rektor.
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4.1

Ålands lyceum

Implementering av nya läroplanen fortsatte. En förändring av schemaläggningen gjordes
för att frigöra mer utrymme för gemensamma aktiviteter i skolan. Förändringen ledde
även till att ett utökat utrymme för annat lärararbete dagtid skapades. Ålands lyceum
blev en Erasmus+ skuggningsskola.

4.2

Ålands yrkesgymnasium

Inom yrkesutbildningen fortsatte implementeringen av den kompetensbaserade utbild-

ningen som ska vara så arbetsplatslik som mö jligt. En studerande ska huvudsakligen på visa sitt kunnande genom yrkesprov, dä r kunnandet fö rvä rvas på olika sä tt.

5

Bedömning av de viktigaste riskerna
och osäkerhetsfaktorerna samt andra
faktorer som inverkar på verksamhetens
utveckling

5.1

KOSKI

Utbildningsstyrelsen har beslutat att infö ra Koski, en tjä nst dä r alla studerandes uppgifter om utbildning ska samlas. Uppgifterna kommer att samlas frå n be�intliga register

men ä ven frå n nya register som tas fram. Må lsä ttningen i riket ä r att Koski ska anvä ndas
i hela sin omfattning å r 2019. Osä kerhet uppstå r i och med att uppgifterna i Koski baserar sig på studieinfo.�i vilket AÅ land inte ä r en del av idag.

5.2

Reform 2018

Genom en omfattande revidering i lagstiftningen fö r yrkesutbildning - Reform 2018 –

fö rä ndras hela yrkesutbildningen på rikshå ll frå n januari 2018. Examensstruktur, styrsystem och anordnarstruktur revideras. Inom yrkesutbildningen på AÅ land berö rs utbildningarna inom social- och hä lsoområ det samt sjö fartsprogrammet direkt av denna reform.

6

Uppföljning av målsättningar

6.1

Målsättningar för budgetåret

M Å L : Vidareutveckla digitaliseringsprocessen

F Ö R V E R K L I G A T : Digitaliseringen av studentskrivningarna utö kades under 2017 till

ytterligare ä mnen i och med att ä ven proven i det andra inhemska språ ket, religion, livså skå dningskunskap, hä lsokunskap och historia blev digitala.

Satsningen på molnlö sningar fö r den pedagogiska verksamheten fortgick frä mst med fokus på Googles G-suite och Microsofts Of�ice 365-plattformar.

Vid AÅ lands yrkesgymnasium installerades och togs i bruk en lastbils- och bussimulator.

Simulatorn anvä nds fö r undervisningen vid skolan men ä ven fö r utomstå ende personer.
Detta har redan visat sig vara en lyckad satsning.
2

Arbetet med en ny gemensam webbplats fö r hela AÅ lands gymnasium inleddes samt digitalisering av studieguiden.

M Å L : Utveckling av kvalitetsledningssystemet

F Ö R V E R K L I G A T : Under å ret har implementeringen av kvalitetsledningssystemet fort-

satt. Ett par interna revisionstillfä llen samt en ledningens genomgå ng har hå llits. Upp-

dragsbeskrivningar, å rsplan, och andra styrande- och kvalitetssä krande dokument har
framtagits.

M Å L : Genomfö rande av riskbedö mning

F Ö R V E R K L I G A T : Enligt den plan som �inns fö r riskbedö mningar genomfö rdes en risk-

bedö mning av den psykosociala arbetsmiljö n i slutet av å r 2017. Resultaten kommer att
fö ljas upp tillsammans med fö retagshä lsovå rden.

M Å L : Implementering av ny lä roplan vid AÅ lands lyceum

F Ö R V E R K L I G A T : Fö rverkligats fö r å rskurs 1 och 2. Fortsatt implementering fö r å rs-

kurs 3 å r 2018.

M Å L : Utveckling av den yrkesinriktade specialundervisningen vid AÅ lands yrkesgymna-

sium

F Ö R V E R K L I G A T : Frå n hö stterminen 2017 utö kades programmen inom yrkesinriktad

specialundervisning med programmet – Hemarbets- och rengö ringsbranschen. En ar-

betsgrupp har utarbetat ett fö rslag till en utbildning på gymnasienivå fö r elever med utvecklingsstö rning

M Å L : Utveckling av kontakten med arbetslivet fö r AÅ lands yrkesgymnasium

F Ö R V E R K L I G A T : AÅ lands yrkesgymnasiums LIA- samordnare (lä rande i arbete) har

hå llit kontinuerlig kontakt med arbetsplatser inom de olika branscherna. Branscherna

har inbjudits till trä ffar då ansvarsfö rdelningen mellan skolan och arbetsplatsen tydliggjorts och samtidigt givits mö jlighet till informationsutbyte fö r att hela tiden fö rbä ttra
och gö ra studierna så arbetsplatslika som mö jligt.

6.2

Resultaträkning med budgetuppföljning

Fö r 2017 hade AÅ lands gymnasium en nettobudget på 18.182.000 euro inkluderande en
internhyra på 4.688.000 euro. Preliminä ra utfallet visar ett ö verskott på ca 1.100.000

euro. Under investeringsmomentet fanns en budget på 300.000 euro. Preliminä ra utfallet ä r på drygt 82.000 euro.

Det �inns ett antal faktorer som ligger till grund fö r att utfallet underskrider budgeten så
markant. Den stö rsta orsaken ä r att lö nerna fö r yrkesgymnasiet och lyceet, men också
fö r samordningsenheten, kunde få s ner till en lä gre nivå ä n budgeterat.

Under 2017 har ä ven ett antal ordinarie tjä nsteinnehavare avgå tt med pension utan att
nå gon nyanstä llning gjorts. En minskning av lö nekostnaderna har varit och ä r fortfa-

rande en fö rutsä ttning fö r att AÅ lands gymnasium skall kunna komma ner till en budgetnivå som krä vs fö r att nå besparingskravet vid utgå ngen av 2019. En annan faktor till

ö verskottet har varit att de verkliga kostnaderna fö r inkö p av utbildningstjä nster ligger
lå ngt under budgetanslaget. En av orsakerna ä r att bara en del av de externa LIA-platserna har fakturerats gymnasiet. Vi har ä ven under 2017 haft ett antal projekt som bidragit till hö jda intä kter.

Investeringsö verskottet kan delvis fö rklaras med att få inkö p ö verskrider investeringsgrä nsen. Det nya centralkö ket på Neptunigatan 6 som fanns budgeterat under 2017 har
framskjutits på grund av att bygget blivit senarelagt till 2018-19.
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7

Uppföljning av mätetal

7.1

Antal studerande

Totala antalet examensstuderande vid AÅ lands yrkesgymnasium hö sten 2017 (exklusive
sjö fart) var 532 personer, 243 kvinnor och 290 mä n. Vid AÅ lands lyceum studerade hö sten 2017 totalt 429 personer, 238 �lickor och 191 pojkar.

8

Redogörelse för den interna styrningen
och kontrollen

8.1

Tillsyn över anskaffning, överlåtelse och skötsel av
tillgångar

AÅ lands gymnasium har fortsatt att delta i de gemensamma upphandlingar som land-

skapsregeringen utfö r, under 2017 har bl.a. upphandling av mjö lk- och mjö lkprodukter
samt fö rbandsmaterial genomfö rts. En option fö r kaffe, kakao- och chokladdryckspro-

dukter har också utnyttjats så att avtalet gä ller fram till september 2019. Upphandlingarna handhas av AÅ HS.
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