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Verksamhetsplan 2021 

Inledning  
AÅ lands gymnasium har i uppdrag att erbjuda allmänbildande gymnasieutbildning, 
grundläggande yrkesutbildning som leder till gymnasieexamen, samt annan utbild-
ning på gymnasienivå. Utbildningen ordnas vid skolorna AÅ lands lyceum och AÅ lands 
yrkesgymnasium.  

Antalet nybörjarplatser för gymnasieutbildning i den gemensamma elevantag-
ningen är i medeltal ca. 370 platser per år och grundar sig på årligt dimension-
eringsbeslut av landskapsregeringen. 

Långsiktiga mål  
I enlighet med AÅ lands gymnasiums uppdrag skall gymnasieutbildningen sträva till 
att höja allmänbildningen, yrkeskunnandet, utveckla arbetslivet, tillgodose nä-
ringslivets behov av kunnande samt främja sysselsättningen.  

Utgående från uppdrag, utvecklings- och hållbarhetsagendan för 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 samhället kan 
blomstra. Målsättningar i strategin för perioden 2020-23 är:  

• Flexibla studier och studievägar för alla 

• Relevanta och inspirerande lärmiljöer  

• Ett arbetsklimat och ledarskap som speglar vår värdegrund 

• Etablerade arenor/nätverk för samverkan med det omgivande samhället 

• OÖ kad hållbarhet 

• Vi synliggör vad vi gör 

Utgående från strategin har treåriga kvalitativa och kvantitativa mål upprättats för 
olika delar av organisationen som stöd för planering av mål för verksamhetsåret. 

Mål för verksamhetsåret 
Gemensamma: 

• Anta studerande enligt dimensioneringsbeslut. 

• Följa upp nyckeltal (kvantitativa mål) över bl.a. utexaminerade och avbrutna stu-
dier. 

AÅ lands lyceum:  

• Implementering av ny läroplan 

• Ny kurs för alla studerande i årskurs 1 vars syfte är att fokusera på studerandes 
psykosociala hälsa 

• OÖ kat samarbete med universitet och högskolor 
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• Lusselotsen, ett hjälpmedel för att knäcka koden för hur man studerar på gymna-
siet, produceras och distribueras till studerande 

AÅ lands yrkesgymnasium 

• Alla studerande har och känner till sin personliga utvecklingsplan för kunnande,  
PUK i Wilma. 

• Branschträffar med arbetslivet har genomförts på våra utbildningsprogram. 

• Alla i personalen känner till och vet vilka våra värdegrunder är. 

Investeringsmål 
Under 2021 planeras investeringar i  serverutrustning för 150.000€ då AÅ DA inte kan 
garantera serverkapacitet. 50.000€ för ersättande möblemang i AÅ lands lyceum, 
50.000€ inom teknikenheten vid AÅ lands yrkesgymnasium. Dessutom kommer inve-
steringen på 100.000€ som upptagits 2020 för utskänkningsköket på Neptunigatan 
19 troligen att förskjutas till 2021. Totala investeringsbehovet under 2021 uppgår 
alltså till 350.000€. 

Budgetmotivering 
Föreslås en inkomst om 750.000euro, kostnader om 22.625.000 euro varav ca. 
5.730.000euro  avser internhyra. 

Inkomster 
Inkomsterna utgörs av försäljningsintäkter från yrkesgymnasiets enheter, inkoms-
ter från elevbespisningen, kursavgifter, hyresintäkter från uthyrning av auditorier 
etc. samt ersättningar från Central-Baltic-projekt 

Utgifter 
Anslaget innefattar lönekostnader, inköp av tjänster, inköp av material, hyror och 
övriga kostnader.  

 
Utbildningen inom yrkesträningsprogrammet vid AÅ lands yrkesgymnasium kommer 
att kräva mera resurser eftersom antalet sökande hösten 2020 har ökat. Detta med-
för att det �inns ökat behov av assistenter samt behov av en specialklasslärare.  
 

För mer långsiktighet och kontinuitet i LIA-samordningen (lärande i arbete) före-
slås ombildning av två vakanta lektorat till ordinarie tjänster som LIA-samordnare 
vid AÅ lands yrkesgymnasium.  Därtill en ombildning av ett vakant lektorat till en or-
dinarie studiehandledartjänst, eftersom arbetet med den personliga utvecklingspla-
nen gör att behovet av en studiehandledare på varje enhet är ett måste. 

För myndigheten ombildas ett lektorat till en befattning som kommunikatör. 
 

Tabell/Bilaga: Dimensionering av utbildningsplatser 
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