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Förvaltningsberättelse 2018 

Översikt 

Å lands gymnasium har i uppdrag att erbjuda allma nbildande gymnasieutbildning 

och grundla ggande yrkesutbildning som leder till gymnasieexamen, samt annan ut-

bildning fo r unga och vuxna pa  gymnasieniva . Utbildningarna ordnas i skolorna 

Å lands lyceum samt Å lands yrkesgymnasium. 

Resultaträkning med budgetuppföljning  

Fo r 2018 hade Å lands gymnasium en nettobudget pa  17.834.000 euro inkluderande 

en internhyra pa  4.722.000 euro. Under a ret har tva  tilla ggsbudgetar pa  89.000 re-

spektive 149.000 fo ranledda av dels arbetsva rderingen dels det nya tja nstekollek-

tivavtalet medfo rt att nettobudgeten o kat till 18.072.00 euro. Det prelimina ra utfal-

let visar ett o verskott pa  knappt 1.030.000 euro.  

Det finns ett antal faktorer som ligger till grund fo r att utfallet underskrider budge-

ten sa  markant. Den sto rsta orsaken a r att inkomsterna under 2018 klart o verstiger 

de budgeterade. Detta kan fo rklaras med att stora retroaktiva ersa ttningar fo r ESF-

finansierade projekt har inkommit. Å ven kursverksamheten har genererat sto rre 

inkomster a n budgeterat. 

En annan orsak till o verskridningen a r att lo nekostnaderna uppgick till en la gre 

niva  a n budgeterat, samt att de verkliga kostnaderna fo r inko p av utbildningstja ns-

ter fortfarande ligger under budgetanslaget, bl.a. fo r att endast en del av de externa 

LIÅ-platserna har fakturerats gymnasiet.  

Å lands gymnasium planerar att anva nda en del av o verskottet fra n 2018 till na gra 

sto rre interna skolutvecklingsprojekt under 2019-2021. Detta inneba r att Å G kom-

mer att anha lla om o verflyttning av medel fra n 2018 till 2019. 

Under investeringsmomentet fanns en budget pa  200.00 euro. Det prelimina ra utfal-

let a r drygt 33.000. euro. Investeringso verskottet kan delvis fo rklaras med att fa  in-

ko p o verskrider investeringsgra nsen. Det nya centralko ket pa  Neptunigatan 6 och 

de investeringar som fanns budgeterade under 2018 har inte genomfo rts enligt 

budget och pa verkar investeringsbudgeten fo r 2019 i sto rre grad. Behov av att fo ra 

o ver medel fo r investeringsbudgeten fra n 2018 till 2019 kommer da rmed att fo re-

ligga. 

Uppföljning av målsättningar  

Ålands lyceum  

Ma l: Å lands lyceum fortsa tter implementeringen av den nya la roplanen. 

Fo rverkligat: Fortsatt implementering fo r a rskurs 3 fo rverkligats.  

Ma l: Skolan satsar pa  fortbildning ga llande spra k- och kunskapsutvecklande arbets-

sa tt, den fo ra ndrade la rarrollen, formativ bedo mning och a mneso vergripande te-

makurser. 
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Fo rverkligat: Flera fortbildningstillfa llen har anordnats, nu a tersta r utva rdering. Ny 

a mneso vergripande kurs, London Calling fo rverkligas va ren 2019. 

Ma l: Bedo mningsmatrisen ga llande svenska som andraspra k utva rderas. 

Fo rverkligat: Årbetet pa ga r och slutfo rs va ren 2019 da  LP 2016 fo rverkligats pa  alla 

a rskurser. Da refter utva rdering och mo jlig revidering av hela bedo mningsmatrisen. 

Ma l: Studentprov skrivs digitalt vilket inneba r att digitala o vningsmiljo er och prov 

ma ste skapas. 

Fo rverkligat: Samtliga studentprov skrivs nu digitalt. Å ven i a mnena matematik, fy-

sik och kemi anva nds digitala pedagogiska metoder anpassade fo r provplattformen 

Åbitti. Prov i de naturvetenskapliga a mnena skriv i Åbitti. 

Ålands yrkesgymnasium   

Ma l: Utbildningsprogrammens la rmiljo er utvecklas fo r att motsvara det digitali-

serade samha llet. 

Fo rverkligat: Nya verktyg testats inom ESF-projektet Helhetsundervisning vid 

Å land yrkesgymnasium. 

Ma l: La rmiljo erna ska sto dja det pedagogiska arbetet. Implementering av ett flexi-

belt utbildningssystem inom yrkesinriktad specialundervisning och fortsa ttnings-

studier fo r vuxna med utvecklingssto rning pa bo rjas. 

Fo rverkligat: Slutrapporten som delgavs Utbildnings- och kulturavdelningen i de-

cember 2017 var grunden fo r det fortsatta arbetet. Na gra kompletteringar ska in-

la mnas och planeringen kommer att fortsa tta med utga ngspunkt i slutrapporten.  

Ma l: Yrkesgymnasiets pedagogiska personal kommer under a ret att fortsa tta med 

kompetensutveckling ga llande inkludering av studerande med sa rskilda behov och 

specialundervisning. 

Fo rverkligat: Fortbildningen inom specialundervisningen har pa ga tt under hela 

2018. Det har ordnats 6 olika tillfa llen totalt 29,5 h. Utvecklingen avslutades med 2 

ga nger 2 h handledning i grupper pa  ca 20 personer.   

Ma l: Reform 2018 inom yrkesutbildningen i riket pa verkar utbildningar inom va rd 

och sjo fart och kommer a ven att medfo ra revideringar av la roplanerna. 

Fo rverkligat: Revideringen av la roplanerna fo r utbildningen inom va rd och sjo fart 

har genomfo rts. Lagstiftningen och fo rordningen som reglerar den a la ndska ut-

formningen av utbildningen a r under bearbetning. 

Uppföljning av nyckeltal 

Det totala antalet examensstuderande vid Å lands yrkesgymnasium ho sten 2018 (ex-

klusive sjo fart) var 543 personer, 257 kvinnor och 286 ma n. Vid Å lands lyceum stu-

derade ho sten 2018 totalt 427 personer, 240 flickor och 187 pojkar.  

Väsentliga förändringar inom organisation, verksamhet och 
ekonomi 

Pa  Å lands lyceum o kar behovet av utredningar och uppfo ljning av studerande med 

funktionsvariationer. Logoped a r fra n och med 1.1.2019 fast ansta lld och kommer 

att beho vas till 100%, speciellt med tanke pa  de nya antagningskriterier som LR ga tt 

info r. Det finns ett o kat behov fo r studerande i behov av sa rskilt sto d.  



 

 

 3 

Redogörelse för intern styrning och kontroll  

Å lands gymnasium har ett kvalitetsledningssystem inspirerat av ISO 9001:2015. 

Kvalitetsledningssystemet beskrivs i kvalitetsledningssystemets manual som anta-

gits av myndigheten.  

Å lands gymnasium fortsa tter att delta i de gemensamma upphandlingar som land-

skapsregeringen utfo r. Under 2018 har bl.a. upphandling av sta dmaterial och torra 

livsmedel genomfo rts. Å G har a ven deltagit i en upphandling av kontorsmo bler. 


