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Inledning
AÅ lands gymnasium har i uppdrag att erbjuda allmä nbildande gymnasieutbildning,

grundlä ggande yrkesutbildning som leder till gymnasieexamen, samt annan utbildning på gymnasienivå . Utbildningen ordnas vid skolorna AÅ lands lyceum och AÅ lands
yrkesgymnasium.

Antalet nybö rjarplatser fö r gymnasieutbildning i den gemensamma elevantag-

ningen ä r i medeltal ca. 370 platser per å r och grundar sig på å rligt dimensioneringsbeslut av landskapsregeringen.

Långsiktiga mål

I enlighet med AÅ lands gymnasiums uppdrag skall gymnasieutbildningen strä va till
att hö ja allmä nbildningen, yrkeskunnandet, utveckla arbetslivet, tillgodose nä ringslivets behov av kunnande samt frä mja sysselsä ttningen.

Utgå ende frå n uppdrag, utvecklings- och hå llbarhetsagendan fö r AÅ land och ut-

bildningspolitiska programmet ”Kompetens 2025” har AÅ lands gymnasium antagit

en vision om att erbjuda utbildning som bidrar till att studerande och samhä llet kan
blomstra. Må lsä ttningar i strategin fö r perioden 2020-23 ä r:
• Flexibla studier och studievä gar fö r alla

• Relevanta och inspirerande lä rmiljö er

• Ett arbetsklimat och ledarskap som speglar vå r vä rdegrund

• Etablerade arenor/nä tverk fö r samverkan med det omgivande samhä llet

• OÖ kad hå llbarhet

• Vi synliggö r vad vi gö r

Utgå ende frå n strategin har treå riga kvalitativa och kvantitativa må l upprä ttats fö r
olika delar av organisationen som stö d fö r planering av må l fö r verksamhetså ret.

Mål för verksamhetsåret
Gemensamma:

• Anta studerande enligt dimensioneringsbeslut.

• Fö lja upp nyckeltal (kvantitativa må l) ö ver bl.a. utexaminerade och avbrutna studier.

AÅ lands lyceum:

• Implementering av ny lä roplan

• Ny kurs fö r alla studerande i å rskurs 1 vars syfte ä r att fokusera på studerandes
psykosociala hä lsa

• OÖ kat samarbete med universitet och hö gskolor
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• Lusselotsen, ett hjä lpmedel fö r att knä cka koden fö r hur man studerar på gymnasiet, produceras och distribueras till studerande

AÅ lands yrkesgymnasium

• Alla studerande har och kä nner till sin personliga utvecklingsplan fö r kunnande,
PUK i Wilma.

• Branschträ ffar med arbetslivet har genomfö rts på vå ra utbildningsprogram.

• Alla i personalen kä nner till och vet vilka vå ra vä rdegrunder ä r.

Investeringsmål

Under 2021 planeras investeringar i serverutrustning fö r 150.000€ då AÅ DA inte kan
garantera serverkapacitet. 50.000€ fö r ersä ttande mö blemang i AÅ lands lyceum,

50.000€ inom teknikenheten vid AÅ lands yrkesgymnasium. Dessutom kommer investeringen på 100.000€ som upptagits 2020 fö r utskä nkningskö ket på Neptunigatan
19 troligen att fö rskjutas till 2021. Totala investeringsbehovet under 2021 uppgå r
alltså till 350.000€.

Budgetmotivering
Fö reslå s en inkomst om 750.000euro, kostnader om 22.625.000 euro varav ca.
5.730.000euro avser internhyra.

Inkomster

Inkomsterna utgö rs av fö rsä ljningsintä kter frå n yrkesgymnasiets enheter, inkomster frå n elevbespisningen, kursavgifter, hyresintä kter frå n uthyrning av auditorier

etc. samt ersä ttningar frå n Central-Baltic-projekt

Utgifter

Anslaget innefattar lö nekostnader, inkö p av tjä nster, inkö p av material, hyror och
ö vriga kostnader.

Utbildningen inom yrkesträ ningsprogrammet vid AÅ lands yrkesgymnasium kommer

att krä va mera resurser eftersom antalet sö kande hö sten 2020 har ö kat. Detta medfö r att det �inns ö kat behov av assistenter samt behov av en specialklasslä rare.

Fö r mer lå ngsiktighet och kontinuitet i LIA-samordningen (lä rande i arbete) fö re-

slå s ombildning av två vakanta lektorat till ordinarie tjä nster som LIA-samordnare

vid AÅ lands yrkesgymnasium. Dä rtill en ombildning av ett vakant lektorat till en or-

dinarie studiehandledartjä nst, eftersom arbetet med den personliga utvecklingsplanen gö r att behovet av en studiehandledare på varje enhet ä r ett må ste.

Fö r myndigheten ombildas ett lektorat till en befattning som kommunikatö r.
Tabell/Bilaga: Dimensionering av utbildningsplatser
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