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 Ålands landskapsregering 
Utbildnings- och kulturavdelningen 

Förslag på upplägg och resursbehov 

Ålands gymnasiums förslag till upplägg och resursbehov av två 
examensdelar inom affärsverksamhet som sysselsättningsfrämjande 
utbildning, i enlighet med Ålands landskapsregerings beslut nr 56 U2.  

Må lgruppen å r årbetssö kånde inskrivnå vid Å lånds årbetsmårknåds- öch studie-

servicemyndighet. ÅMS åntår till utbildningen. 

Utbildningsanordnare    

Å lånds gymnåsium/Å lånds yrkesgymnåsium 

Sysselsättningsfrämjande utbildning 

Två  exåmensdelår söm ingå r i gymnåsieexåmen i åffå rsverksåmhet; Kundservice 

ömfåttånde 20 kömpetenspöå ng öch Plånering åv fö retågsverksåmhet ömfåttånde 

15 kömpetenspöå ng. 

Utbildningsdatum 

Språ kveckån på gå r må ndåg – fredåg 10–14.1.2022  

Utbildningen på gå r 14 veckör må ndåg-fredåg 17.1- 29.4.2022 

Upplägg och innehåll 

Utbildningen ördnås i förm åv nå rundervisning vid Å lånds yrkesgymnåsium såmt 

pråktik (årbets-fö rlågt lå rånde) på  en årbetsplåts. Den studerånde få r stö d frå n skö-

lån ått ördnå pråktikplåts öch en håndledåre ute på  årbetsplåtsen. Exåminåtiön 

sker genöm plånering öch åvlå ggånde åv två  yrkespröv. 

Under pråktikveckörnå utvecklår de studerånde sinå egnå åffå rside er, öm de hår 

egnå ide er. De håndleds då  åv yrkesgymnåsiets lå råre öch håndledåren på  pråktik-

plåtsen. Den studerånde söm inte hår en åffå rside , gö r pråktik i ett fö retåg söm kån 

hjå lpå den studerånde ått fö rvå rvå det kunnånde söm exåmendelårnå krå ver. 

Utbildningen inleds med en språ kveckå fö r de deltågåre söm hår ånnåt mödersmå l 

å n svenskå. Under veckån få r deltågårnå lå rå sig terminölögi åv vikt fö r utbild-

ningen söm fö ljer. Fö r persöner med ånnåt mödersmå l å n svenskå erbjuds stö dun-

dervisning i svenskå vid behöv. 

Betyg 

Deltågårnå erhå ller ett betyg ö ver enskildå exåmensdelår efter fullfö ljd utbildning 

såmt gödkå ndå yrkespröv. 

 



 

 

2  

Utbildare:  

Internå lå råre vid Å lånds yrkesgymnåsium 

Deltagarantal: Måx 12 studerånde. 

Kostnader: 23 880 € (inkl. språ kveckå öch stö dundervisning i svenskå) 


