BEHOVSUTREDNING OM TJÄNSTEFÖRÄNDRING

OMBILDNING

Avdelning/Myndighet:

Ålands gymnasium

Budgetmoment:

85500

Nuvarande
tjänstebenämning:

Lektor i språk

Eventuellt
Tjänstenummer:
Organisatorisk
placering:

Ålands yrkesgymnasium

Nuvarande
tjänsteuppgifter:

Enligt befattningsbeskrivning, för tillfället vakant tjänst

Nuvarande
behörighetskrav:

Enligt befattningsbeskrivning

Nuvarande arbetstid:
Nuvarande
avlöningsgrund:
Denna utredning
uppgjord av:

Biträdande rektor Erika Eriksson

Datum för uppgörande:

7.5.2020

FÖRSLAG
Ny tjänstebenämning:

Studiehandledare

Organisatorisk
placering:

Ålands yrkesgymnasium, Östra skolgatan 2

Tjänsteuppgifter:

Enligt befattningsbeskrivning

Hur har uppgifterna
skötts tidigare:

Det lektorat som nu föreslås ombildas har tidigare skött
studiehandledaruppgifter inom Ålands yrkesgymnasium,
med placering på Strandgatan 1. I samband med att
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innehavaren av lektoratet pensionerades 2019 förflyttades
en ordinarie studiehandledartjänst från Östra skolgatan 2
till Strandgatan 1. Därefter har det för enheten Östra
skolgatan 2 tillsatts en tillfällig tjänst som
studiehandledare under läsåren 2019-2020 samt 20202021.
Behörighetskrav:

Avlagd examen som omfattar minst 240 studiepoängs studier
vid universitet eller därmed jämförbar högskola, med minst 60
studiepoängs studier som ger yrkesfärdigheter för uppgifter
inom studiehandledning.

Arbetstid:

Kansliarbetstid, 36,75h per vecka

Avlöningsgrund:

A25

Ombildningsdatum:

1.8.2021

Eventuell omorganisering:
Vad sker med den anställde
efter ombildningen:

Enligt Ålands yrkesgymnasiums bedömning kan det
aktuella lektoratet som nu är vakant ombildas till
studiehandledare. Tf studiehandledare har tillsatts
tillfälligt t.o.m. 31.7.2021. Därefter inrättas tjänsten
fr.o.m. 1.8.2021.

Motivering till förslaget,
inklusive ev. lagstöd:

Enligt LL (2011:13) om gymnasieutbildning samt LF
(2011:75) (2014/40) om gymnasieutbildning har skolans
studerande, såväl ungdoms- som vuxenstuderande, rätt att
få studiehandledning.

Långsiktigt behov av
tjänsten:

De utbildningsprogram som ordnas vid Östra skolgatan 2
har haft ett antal förstahandssökande som motsvarat eller
överstigit antalet tillgängliga studieplatser. Antalet
antagna har också motsvarat antalet tillgängliga platser.
Enheten antar nya grupper ungdoms- samt
vuxenstuderande varje år. Behovet av studiehandledning
är därför fortlöpande.

Ekonomiska konsekvenser:

Tjänsten har inkluderats i budget sedan Ålands
yrkesgymnasium bildades och är även inkluderad i
budgeten för 2021. Ombildandet av denna tjänst belastar
således inte skolans budget ytterligare.

Jämställdhetskonsekvenser:

Alla studerande inom Ålands gymnasium måste erbjudas
samma möjlighet till studiehandledning.

Övrig information:
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Länk till Tjänstemannalagen ombildande av tjänst
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